
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010)
_________
*) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a
acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) )
Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
PARTEA GENERALĂ:
TITLUL I: Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
Art. 1: Normele de procedură penală şi scopul acestora
(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură
cu o cauză penală.
(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu
garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile
Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie
procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România
este parte.

(la data 01-feb-2014 Art. 1, alin. (2) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 1. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 2: Legalitatea procesului penal
Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.
Art. 3: Separarea funcţiilor judiciare
(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;

(la data 01-feb-2014 Art. 3, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 2. din titlul III din Legea 255/2013 )

d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte
funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin
când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).

(la data 23-mai-2016 Art. 3, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare
pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale
persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii
soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.

(la data 01-feb-2014 Art. 3, alin. (6) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 2. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.
Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie
(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.
(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează
în favoarea suspectului sau inculpatului.
Art. 5: Aflarea adevărului
(1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările
cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în
defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în
favoarea suspectului sau inculpatului se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.
Art. 6: Ne bis in idem
Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană
s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.
Art. 7: Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale
(1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care
rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi
(3).
(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în
raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.
(3) În cazurile prevăzute expres de lege, procurorul pune în mişcare şi exercită acţiunea penală după introducerea
plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după obţinerea autorizării ori sesizării organului competent sau după
îndeplinirea unei alte condiţii prevăzută de lege.
Art. 8: Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal
Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a
drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care
constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit
o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.
Art. 9: Dreptul la libertate şi siguranţă
(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile
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prevăzute de lege.
(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care o înţelege asupra
motivelor arestării sale şi are dreptul de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii.
(4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele
judiciare competente au obligaţia de a dispune revocarea măsurii şi, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau
arestat.
(5) Orice persoană faţă de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate
are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 10: Dreptul la apărare
(1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.
(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii
apărării.
(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează
urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru
care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.

(la data 01-feb-2014 Art. 10, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 3. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio
declaraţie.
(5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi
subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.
(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.
Art. 11: Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private
(1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii
umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea
exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate
democratică.
Art. 12: Limba oficială şi dreptul la interpret
(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de
judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în
mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă,
prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod
gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac
sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 12, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 4. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi, potrivit legii. Sunt incluşi în categoria interpreţilor şi
traducătorii autorizaţi, potrivit legii.
Art. 13: Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu
(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în
vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.
(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu
excepţiile prevăzute de lege.
TITLUL II: Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
CAPITOLUL I: Acţiunea penală
Art. 14: Obiectul şi exercitarea acţiunii penale
(1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
(3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii.
Art. 15: Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale
Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o
persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.
Art. 16: Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege,
necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea
suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea
penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute
de lege.
Art. 17: Stingerea acţiunii penale
(1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile
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prevăzute de lege.
(2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare,
renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 17, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 5. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 18: Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
În caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de
neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului
penal.
CAPITOLUL II: Acţiunea civilă
Art. 19: Obiectul şi exercitarea acţiunii civile

(la data 23-nov-2015 Art. 19 din partea 1, titlul II, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 17/2015 )
(1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii
penale.

(la data 01-feb-2014 Art. 19, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 6. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă
împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.
(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea
civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 20
alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă
delictuală.

(la data 01-feb-2014 Art. 19, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 6. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a
procesului.
(5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile.
Art. 20: Constituirea ca parte civilă
(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia
de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.
(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a
probelor pe care acestea se întemeiază.
(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-
un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.
(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii
acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.
(5) Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate:
a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;
b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor;
c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură nu mai este
posibilă.
(6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot
desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au
desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată
poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată părţilor civile, care trebuie să încunoştinţeze procurorul sau
instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură
comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către
persoanele reprezentate.

(la data 01-feb-2014 Art. 20, alin. (6) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 7. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte persoane, aceasta nu poate
exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte
civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă.

(la data 01-feb-2014 Art. 20, alin. (7) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 7. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente,
exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru.
Art. 21: Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente
(1) Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit
legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1).

(la data 01-feb-2014 Art. 21, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 8. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "în termenul prevăzut la
art. 20 alin. (1)" din cuprinsul art. 21 alin. (1) este neconstituţională.

(la data 15-iun-2016 Art. 21, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 257/2017 )

(2) Atunci când exercită acţiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părţii
responsabile civilmente, în condiţiile alin. (1).
(3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima
instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenţiei.

(la data 01-feb-2014 Art. 21, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 8. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede
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pentru inculpat.
Art. 22: Renunţarea la pretenţiile civile
(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
(2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi
pretenţii.
Art. 23: Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile
(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot
încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la
pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.
Art. 24: Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori
(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a
părţii civile, dacă moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia îşi exprimă opţiunea de a
continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării ori
dizolvării.
(2) În caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în
competenţa instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii
părţii responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat cunoştinţă de împrejurarea
respectivă.

(la data 01-feb-2014 Art. 24, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 9. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) [textul din Art. 24, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 10.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 25: Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.

(la data 01-feb-2014 Art. 25, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 11. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă,
instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.
(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a
unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
(4) [textul din Art. 25, alin. (4) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 12.
din titlul III din Legea 255/2013]
(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f)
- cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum
şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.

(la data 01-mar-2017 Art. 25, alin. (5) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 9/2017 )

(6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori
lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu
indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin.
(1) şi (2).

(la data 01-feb-2014 Art. 25, alin. (5) din partea 1, titlul II, capitolul II completat de Art. 102, punctul 14. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 26: Disjungerea acţiunii civile
(1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului
rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.

(la data 01-feb-2014 Art. 26, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 15. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
(3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.

(la data 01-feb-2014 Art. 26, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 15. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) [textul din Art. 26, alin. (4) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 16.
din titlul III din Legea 255/2013]
(5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă.
Art. 27: Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă
(1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la
instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
(2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune
la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate
în cursul procesului penal pot fi folosite în faţa instanţei civile.

(la data 01-feb-2014 Art. 27, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 17. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă
acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acţiunea
introdusă la instanţa civilă se suspendă în condiţiile prevăzute la alin. (7).
(4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească
această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a
acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate
avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.
(5) În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că prejudiciul nu a fost
integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi cerută pe calea unei acţiuni la instanţa
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civilă.
(6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului
născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă.
(7) În cazul prevăzut la alin. (1), judecata în faţa instanţei civile se suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale
şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.

(la data 01-feb-2014 Art. 27, alin. (7) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 17. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 28: Autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele hotărârii civile în procesul penal
(1) Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea
civilă, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă
de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei
ilicite.
(2) Hotărârea definitivă a instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în
faţa organelor judiciare penale cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei
acesteia.
TITLUL III: Participanţii în procesul penal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 29: Participanţii în procesul penal
Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi
subiecţi procesuali.
Art. 30: Organele judiciare
Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.
Art. 31: Avocatul
Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 31 din partea 1, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 18. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 32: Părţile
(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Art. 33: Subiecţii procesuali principali
(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă
numai acestora.
Art. 34: Alţi subiecţi procesuali
În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural,
organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi,
obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.
CAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciare
SECŢ IUNEA 1: Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor
judecătoreşti
Art. 35: Competenţa judecătoriei
(1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor
instanţe.
(2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 36: Competenţa tribunalului
(1) Tribunalul judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289-294, art.
303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;

(la data 23-mai-2016 Art. 36, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
(la data 01-feb-2014 Art. 36, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 19. din titlul III din

Legea 255/2013 )

c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor
instanţe ierarhic superioare;
c1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

(la data 01-feb-2014 Art. 36, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 20. din titlul III din
Legea 255/2013 )

d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
(2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi
contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
(3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 37: Competenţa tribunalului militar
(1) Tribunalul militar judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu
excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
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(2) Tribunalul militar soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 38: Competenţa curţii de apel
(1) Curtea de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe
lângă aceste instanţe;
d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi,
precum şi auditori publici externi;

(la data 01-feb-2014 Art. 38, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 21. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care
au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de
apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de
adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 38, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 22. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de
tribunale.
(3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele
prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile
prevăzute de lege.
(4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 39: Competenţa curţii militare de apel
(1) Curtea militară de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445, săvârşite de militari;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale, săvârşite de militari;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii tribunalelor militare şi de procurorii militari de la parchetele militare care
funcţionează pe lângă aceste instanţe.
d) infracţiunile săvârşite de generali, mareşali şi amirali;
e) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 39, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 23. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(2) Curtea militară de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunalele militare.
(3) Curtea militară de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare din circumscripţia sa,
precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea în cazurile prevăzute de lege.
(4) Curtea militară de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 40: Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă infracţiunile de înaltă trădare, infracţiunile săvârşite de
senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curţii
Constituţionale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(la data 01-feb-2014 Art. 40, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 24. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de
curţile de apel, de curţile militare de apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile în casaţie împotriva hotărârilor penale definitive, precum şi
recursurile în interesul legii.
(4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă în cazurile în care este instanţa superioară
comună instanţelor aflate în conflict, cazurile în care cursul justiţiei este întrerupt, cererile de strămutare în cazurile
prevăzute de lege, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel în cazurile
prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 40, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 25. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
SECŢIUNEA 2: Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti
Art. 41: Competenţa pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României
(1) Competenţa după teritoriu este determinată, în ordine, de:
a) locul săvârşirii infracţiunii;
b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;
c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la
care a săvârşit fapta;
d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.
(2) Prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte, ori
locul unde s-a produs urmarea acesteia.
(3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracţiune a fost săvârşită în circumscripţia mai multor instanţe, oricare dintre
acestea este competentă să o judece.
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(4) Când niciunul dintre locurile prevăzute la alin. (1) nu este cunoscut sau când sunt sesizate succesiv două sau mai
multe instanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), competenţa revine instanţei mai întâi sesizate.
(5) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanţe sunt sesizate
simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini.
(6) Infracţiunea săvârşită pe o navă sub pavilion românesc este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se
află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
(7) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă înmatriculată în România este de competenţa instanţei în a cărei
circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român.
(8) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, iar competenţa
nu se poate determina potrivit alin. (1), competenţa este cea prevăzută la alin. (4).
Art. 42: Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României
(1) Infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României se judecă de către instanţele în a căror circumscripţie se află
locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică.
(2) Dacă inculpatul nu locuieşte sau, după caz, nu are sediul în România, iar infracţiunea este de competenţa
judecătoriei, aceasta se judecă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, iar în celelalte cazuri, de instanţa competentă
după materie ori după calitatea persoanei din municipiul Bucureşti, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel.
(3) Infracţiunea săvârşită pe o navă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul port român în
care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
(4) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de
aterizare pe teritoriul român.
(5) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, competenţa
este cea prevăzută la alin. (1) şi (2), în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
SECŢIUNEA 3: Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti
Art. 43: Reunirea cauzelor
(1) Instanţa dispune reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice
alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracţiune.
(2) Instanţa poate dispune reunirea cauzelor, dacă prin aceasta nu se întârzie judecata, în următoarele situaţii:
a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană;
b) când la săvârşirea unei infracţiuni au participat două sau mai multe persoane;
c) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a
justiţiei.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care în faţa aceleiaşi instanţe sunt mai multe cauze cu
acelaşi obiect.

(la data 01-feb-2014 Art. 43, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 26. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 44: Competenţa în caz de reunire a cauzelor
(1) În caz de reunire, dacă, în raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, competenţa aparţine, potrivit legii, mai
multor instanţe de grad egal, competenţa de a judeca toate faptele şi pe toţi făptuitorii revine instanţei mai întâi
sesizate, iar dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, competenţa aparţine unor instanţe de grad
diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
(2) Competenţa judecării cauzelor reunite rămâne dobândită chiar dacă pentru fapta sau pentru făptuitorul care a
determinat competenţa unei anumite instanţe s-a dispus disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronunţat
achitarea.
(3) Tăinuirea, favorizarea infractorului şi nedenunţarea unor infracţiuni sunt de competenţa instanţei care judecă
infracţiunea la care acestea se referă, iar în cazul în care competenţa după calitatea persoanelor aparţine unor instanţe
de grad diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
(4) Dacă dintre instanţe una este civilă, iar alta este militară, competenţa revine instanţei civile.
(5) Dacă instanţa militară este superioară în grad, competenţa revine instanţei civile echivalente în grad competente
potrivit art. 41 şi 42.
Art. 45: Procedura de reunire a cauzelor
(1) Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului, a părţilor, a persoanei vătămate şi din oficiu de către
instanţa competentă.

(la data 23-mai-2016 Art. 45, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Cauzele se pot reuni dacă ele se află în faţa primei instanţe, chiar după desfiinţarea sau casarea hotărârii, sau în
faţa instanţei de apel.
(3) Instanţa se pronunţă prin încheiere care poate fi atacată numai odată cu fondul.
Art. 46: Disjungerea cauzelor
(1) Pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea acesteia cu
privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni.
(2) Disjungerea cauzei se dispune de instanţă, prin încheiere, din oficiu sau la cererea procurorului ori a părţilor.
Art. 47: Excepţiile de necompetenţă
(1) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei inferioare celei competente potrivit
legii poate fi invocată în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii definitive.
(2) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit
legii poate fi invocată până la începerea cercetării judecătoreşti.
(3) Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi invocată în condiţiile alin. (2).
(4) Excepţiile de necompetenţă pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către persoana vătămată sau de către
părţi.
Art. 48: Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului
(1) Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa rămâne competentă să judece chiar
dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu mai are acea calitate, în cazurile când:
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a) fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu ale făptuitorului;
b) s-a dat citire actului de sesizare a instanţei.

(la data 01-feb-2014 Art. 48, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 27. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii nu determină schimbarea competenţei, cu excepţia infracţiunilor
săvârşite de persoanele prevăzute la art. 40 alin. (1).
Art. 49: Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei
(1) Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca, chiar dacă, după schimbarea
încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare.
(2) Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, nu atrage necompetenţa
instanţei, în afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel.
Art. 50: Declinarea de competenţă
(1) Instanţa care îşi declină competenţa trimite, de îndată, dosarul instanţei de judecată desemnate ca fiind
competentă prin hotărârea de declinare.
(2) Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a
trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a
declinat competenţa.
(3) În cazul declinării pentru necompetenţă teritorială, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse se
menţin.
(4) Hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac.
Art. 51: Conflictul de competenţă
(1) Când două sau mai multe instanţe se recunosc competente a judeca aceeaşi cauză ori îşi declină competenţa
reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instanţa ierarhic superioară comună.
(2) Instanţa ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către instanţa care s-a declarat cea
din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanţa care şi-a declinat cea din urmă competenţa.
(3) Sesizarea instanţei ierarhic superioare comune se poate face şi de procuror sau de părţi.
(4) Până la soluţionarea conflictului pozitiv de competenţă, judecata se suspendă.
(5) Instanţa care şi-a declinat competenţa ori care s-a declarat competentă cea din urmă ia măsurile şi efectuează
actele ce reclamă urgenţă.
(6) Instanţa ierarhic superioară comună se pronunţă asupra conflictului de competenţă, de urgenţă, prin încheiere care
nu este supusă niciunei căi de atac.
(7) Când instanţa sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă constată că acea cauză este de competenţa
altei instanţe decât cele între care a intervenit conflictul şi faţă de care nu este instanţă superioară comună, trimite
dosarul instanţei superioare comune.
(8) Instanţa căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenţei nu se mai poate declara necompetentă,
cu excepţia situaţiilor în care apar elemente noi care atrag competenţa altor instanţe.
(9) Instanţa căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3).
Art. 52: Chestiunile prealabile
(1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei
acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine
organelor judiciare.
(2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la
materia căreia îi aparţine acea chestiune.
(3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au
autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii.
SECŢ IUNEA 4: Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră
preliminară
Art. 53: Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează,
în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
a) măsurile preventive;
b) măsurile asigurătorii;
c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor
procedee probatorii potrivit legii;

(la data 01-feb-2014 Art. 53, litera E. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 28. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) procedura audierii anticipate;
(la data 01-feb-2014 Art. 53, litera F. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 28. din titlul III din Legea

255/2013 )

g) alte situaţii expres prevăzute de lege.
Art. 54: Competenţa judecătorului de cameră preliminară
Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.
SECŢIUNEA 5: Organele de urmărire penală şi competenţa acestora
Art. 55: Organele de urmărire penală
(1) Organele de urmărire penală sunt:
a) procurorul;
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b) organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare;
c) organele de cercetare penală speciale.
(2) Procurorii sunt constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile în
cadrul Ministerului Public.
(3) În cadrul procesului penal procurorul are următoarele atribuţii:
a) supraveghează sau efectuează urmărirea penală;
b) sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi şi instanţa de judecată;
c) exercită acţiunea penală;
d) exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege:
e) încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile legii;
f) formulează şi exercită contestaţiile şi căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
(4) Atribuţiile organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt îndeplinite de lucrători specializaţi din Ministerul
Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori avizul procurorului desemnat în acest sens.
(5) Atribuţiile organelor de cercetare penală speciale sunt îndeplinite de ofiţeri anume desemnaţi în condiţiile legii, care
au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(6) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale îşi desfăşoară activitatea
de urmărire penală sub conducerea şi supravegherea procurorului.
Art. 56: Competenţa procurorului
(1) Procurorul conduce şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliţiei judiciare şi a organelor de
cercetare penală speciale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorul supraveghează ca actele de urmărire penală să
fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.

(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală în cauzele pe care le conduce şi le supraveghează.
(3) Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror:
a) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
sau curţii de apel;
b) în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 188-191, art. 257, 277, art. 279-283 şi art. 289-294 din Codul penal;

(la data 23-mai-2016 Art. 56, alin. (3), litera B. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

c) în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită, care au avut ca urmare moartea unei persoane;
d) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de a efectua urmărirea penală aparţine Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Urmărirea penală în cazul infracţiunilor săvârşite de militari se efectuează, în mod obligatoriu, de procurorul militar.
(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea

255/2013 )

(5) Procurorii militari din cadrul parchetelor militare sau secţiilor militare ale parchetelor efectuează urmărirea penală
potrivit competenţei parchetului din care fac parte, faţă de toţi participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari,
urmând a fi sesizată instanţa competentă potrivit art. 44.

(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (5) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(6) Este competent să efectueze ori, după caz, să conducă şi să supravegheze urmărirea penală procurorul de la
parchetul corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în primă instanţă cauza cu excepţia cazurilor în care legea
prevede altfel.

(la data 07-feb-2014 Art. 56, alin. (5) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

Art. 57: Competenţa organelor de cercetare penală
(1) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este
dată, prin lege, în competenţa organelor de cercetare penală speciale sau procurorului, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege.
(2) Organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală numai în condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6),
corespunzător specializării structurii din care fac parte, în cazul săvârşirii infracţiunilor de către militari sau în cazul
săvârşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute de Codul penal săvârşite de către personalul navigant al
marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a personalului. De
asemenea, organele de cercetare penală speciale pot efectua, în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale
prevăzute în titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism, din dispoziţia procurorului, punerea în aplicare a
mandatelor de supraveghere tehnică.

(la data 14-mar-2016 Art. 57, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
6/2016 )

Art. 58: Verificarea competenţei
(1) Organul de urmărire penală este dator să îşi verifice competenţa imediat după sesizare.
(2) Dacă procurorul constată că nu este competent să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală, dispune de
îndată, prin ordonanţă, declinarea de competenţă şi trimite cauza procurorului competent.
(3) Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent să efectueze urmărirea penală, trimite de îndată
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cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent.
(la data 01-feb-2014 Art. 58, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 30. din titlul III din Legea

255/2013 )

Art. 59: Extinderea competenţei teritoriale
(1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea,
procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le efectueze ori poate dispune efectuarea lor prin
comisie rogatorie sau prin delegare.

(la data 23-mai-2016 Art. 59, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cuprinsul aceleiaşi localităţi, procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, efectuează toate actele de
urmărire, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale.
Art. 60: Cazurile urgente
Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze actele de urmărire penală care nu
suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competenţa acestuia. Lucrările efectuate în astfel
de cazuri se trimit, de îndată, procurorului competent.
Art. 61: Actele încheiate de unele organe de constatare
(1) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească
un proces-verbal despre împrejurările constatate:
a) organele inspecţiilor de stat, ale altor organe de stat, precum şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau ale
altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror
respectare o controlează, potrivit legii;
b) organele de control şi cele de conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, instituţii
publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu serviciul de către cei
aflaţi în subordinea ori sub controlul lor;
c) organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor
prevăzute de lege.
(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare
sau conservare a mijloacelor materiale de probă. În cazul infracţiunilor flagrante, aceleaşi organe au dreptul de a face
percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire
penală.
(3) Când făptuitorul sau persoanele prezente la locul constatării au de făcut obiecţii ori precizări sau au de dat explicaţii
cu privire la cele consemnate în procesul-verbal, organul de constatare are obligaţia de a le consemna în procesul-
verbal.
(4) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală.
(5) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire
penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.
Art. 62: Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave
(1) Comandanţii de nave şi aeronave sunt competenţi să facă percheziţii corporale sau ale vehiculelor şi să verifice
lucrurile pe care făptuitorii le au cu sine sau le folosesc, pe timpul cât navele şi aeronavele pe care le comandă se află în
afara porturilor sau aeroporturilor şi pentru infracţiunile săvârşite pe aceste nave sau aeronave, având totodată şi
obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 61.
(2) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează organelor de urmărire penală, de îndată
ce nava sau aeronava ajunge în primul port sau aeroport românesc.
(3) În cazul infracţiunilor flagrante, comandanţii de nave şi aeronave au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale
vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta organelor de urmărire penală.
(4) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire
penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.
Art. 63: Dispoziţii comune
(1) Dispoziţiile prevăzute la art. 41-46 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale.
(2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală.
(3) Urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de
urmărire penală din circumscripţia instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel.

(la data 01-feb-2014 Art. 63, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 31. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun
acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de
către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care
procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul,
competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare
penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 63, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 31. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 64:
[textul din Art. 64 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 33.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 65:
[textul din Art. 65 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 35.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 66:
[textul din Art. 66 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 36.
din titlul III din Legea 255/2013]
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Art. 67:
[textul din Art. 67 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 36.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 68:
[textul din Art. 68 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 37.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 69:
[textul din Art. 69 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 37.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 70:
[textul din Art. 70 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 38.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 71:
[textul din Art. 71 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 38.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 72:
[textul din Art. 72 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 39.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 73:
[textul din Art. 73 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 40.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 74:
[textul din Art. 74 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 41.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 75:
[textul din Art. 75 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 42.
din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutarea
Art. 64: Incompatibilitatea judecătorului
(1) Judecătorul este incompatibil dacă:
a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză;
b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din
Codul penal cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora;
c) a fost expert sau martor, în cauză;
d) este tutore sau curator al unei părţi sau al unui subiect procesual principal;
e) a efectuat, în cauză, acte de urmărire penală sau a participat, în calitate de procuror, la orice procedură desfăşurată
în faţa unui judecător sau a unei instanţe de judecată;
f) există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.
(2) Nu pot face parte din acelaşi complet de judecată judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul al
IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal.
(3) Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale
de atac sau la rejudecarea cauzei după desfiinţarea ori casarea hotărârii.
*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabileşte că:
Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o
cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în
casaţie).

(la data 25-feb-2020 Art. 64, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 32/2019
)

(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la
judecata în fond sau în căile de atac.
(5) Judecătorul care a participat la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
nu poate participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau în căile de atac.
(6) Judecătorul care s-a pronunţat cu privire la o măsură supusă contestaţiei nu poate participa la soluţionarea
contestaţiei.
Art. 65: Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a
grefierului
(1) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) se aplică procurorului şi organului de cercetare penală.
(2) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent şi grefierului.
(3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului şi magistratului-asistent sau, după caz, grefierului, când cauza de
incompatibilitate există între ei sau între vreunul dintre ei şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau unul dintre membrii completului de judecată.
(4) Procurorul care a participat ca judecător într-o cauză nu poate, în aceeaşi cauză, să exercite funcţia de urmărire
penală sau să pună concluzii la judecarea acelei cauze în primă instanţă şi în căile de atac.
Art. 66: Abţinerea
(1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează
urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de
incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.
(2) Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de
incompatibilitate.
Art. 67: Recuzarea
(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau
procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
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(2) Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penală, a
procurorului sau a judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului
sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent şi grefierului.
(4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de
incompatibilitate invocat şi a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare
formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă.
(5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi
persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de
recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul
sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau completul în faţa căruia s-a formulat
recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive.
Art. 68: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării
(1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se
soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă.
(2) Abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet
de judecată.
(3) Abţinerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluţionează de completul de judecată.
(4) Abţinerea sau recuzarea grefierului se soluţionează de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră
preliminară sau, după caz, de completul de judecată.
(5) Soluţionarea abţinerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de consiliu. Dacă apreciază necesar
pentru soluţionarea cererii, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate
asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
(7) Încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac.
(8) Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un judecător din cadrul aceleiaşi instanţe
sau, în cazul instanţelor organizate pe secţii, din cadrul aceleiaşi secţii şi nici din cadrul unei secţii cu aceeaşi specializare,
cererea se soluţionează de un judecător de la instanţa ierarhic superioară.

(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (8) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(9) La instanţele care nu sunt organizate pe secţii, în cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea şi nu se poate
desemna un judecător de la instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei, judecătorul de la instanţa ierarhic
superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau
cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.

(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (9) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(91) În cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea, dacă instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei este
organizată pe secţii şi nu se poate desemna un judecător de la secţia corespunzătoare a acestei instanţe, soluţionarea
cauzei se realizează de o altă secţie a aceleiaşi instanţe, care are aceeaşi specializare. Dacă nu există o secţie cu
aceeaşi specializare, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa
în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau
din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.

(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (9) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) Dispoziţiile alin. (8)-(91) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării abţinerii sau recuzării judecătorului
care face parte din completul de judecată.

(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (10) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 69: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală
(1) Asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală se pronunţă procurorul care
supraveghează urmărirea penală.
(2) Cererea de recuzare se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată
persoanei care efectuează urmărirea penală, aceasta este obligată să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în
termen de 24 de ore, procurorului, fără a întrerupe cursul urmăririi penale.
(3) Procurorul soluţionează abţinerea sau recuzarea în cel mult 48 de ore, prin ordonanţă care nu este supusă niciunei
căi de atac.
(4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
Art. 70: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului
(1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior.
(2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic
superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea
de recuzare.
(3) Procurorul ierarhic superior soluţionează cererea în 48 de ore.
(4) Procurorul ierarhic superior se pronunţă prin ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac.
(5) Procurorul recuzat poate participa la soluţionarea cererii privitoare la măsura preventivă şi poate efectua acte sau
dispune orice măsuri care justifică urgenţa.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
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*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 70 care stabileşte că asupra cererii de recuzare a procurorului formulată în faza de judecată, în faza
camerei preliminare sau în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic superior este
neconstituţională.

(la data 07-feb-2017 Art. 70 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 625/2016 )

Art. 71: Temeiul strămutării
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de
apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din
circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă că
imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există
pericol de tulburare a ordinii publice. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanţă militară competentă la o altă
instanţă militară de acelaşi grad se dispune de curtea militară de apel, prevederile prezentei secţiuni privind strămutarea
judecării cauzei de către curtea de apel competentă fiind aplicabile.
Art. 72: Cererea de strămutare şi efectele acesteia
(1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror.

(la data 23-mai-2016 Art. 72, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de
strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept.
(3) La cerere se anexează înscrisurile pe care aceasta se întemeiază.
(4) În cerere se face menţiune dacă inculpatul este supus unei măsuri preventive.
(5) Cererea se înaintează de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente împreună cu
înscrisurile anexate.
(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate solicita informaţii de la preşedintele
instanţei de unde se solicită strămutarea sau de la preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza a
cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare. Când Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui curţii de apel la care se află
cauza a cărei strămutare se cere. Când curtea de apel competentă este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer
preşedintelui tribunalului la care se află cauza a cărei strămutare se cere.
(7) În cazul respingerii cererii de strămutare, în aceeaşi cauză nu mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi
motive.
(8) Introducerea unei cereri de strămutare nu suspendă judecarea cauzei.
Art. 73: Procedura de soluţionare a cererii de strămutare
(1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la
data înregistrării cererii.
(2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea părţilor despre
introducerea cererii de strămutare, despre termenul fixat pentru soluţionarea acesteia, cu menţiunea că părţile pot
trimite memorii şi se pot prezenta la termenul fixat pentru soluţionarea cererii.
(3) În informaţiile trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel se face menţiune expresă despre
efectuarea încunoştinţărilor, ataşându-se şi dovezile de comunicare a acestora.
(4) Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea cererii. În cazul în care inculpatul se află în stare de arest
preventiv sau arest la domiciliu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate dispune
aducerea acestuia la judecarea strămutării, dacă apreciază că prezenţa sa este necesară pentru soluţionarea cererii.
(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă acordă cuvântul părţii care a formulat cererea de
strămutare, celorlalte părţi prezente, precum şi procurorului. Dacă procurorul a formulat cererea, acestuia i se acordă
primul cuvântul.
Art. 74: Soluţionarea cererii
(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă.
(2) În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei
la o curte de apel învecinată curţii de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării
cauzei la una dintre instanţele de acelaşi grad cu instanţa de la care se solicită strămutarea din circumscripţia sa.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă hotărăşte în ce măsură se menţin actele
îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.
(4) Instanţa de la care a fost strămutată cauza, precum şi instanţa la care s-a strămutat cauza vor fi înştiinţate de
îndată despre admiterea cererii de strămutare.
(5) Dacă instanţa de la care a fost strămutată cauza a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea pronunţată
este desfiinţată prin efectul admiterii cererii de strămutare.
(6) Sentinţa prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac.
Art. 75: Alte dispoziţii
(1) După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din
circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.
(2) Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.
(3) Când strămutarea se dispune în cursul procedurii de cameră preliminară, judecarea cauzei se efectuează de către
instanţa la care s-a strămutat cauza, iar procurorul căruia i-a fost restituit dosarul, dacă dispune din nou trimiterea în
judecată, va sesiza tot instanţa la care s-a strămutat cauza, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu mai este
competentă.

(la data 23-mai-2016 Art. 75, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) În cazul în care se dispune strămutarea judecării căii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, în caz de desfiinţare a
sentinţei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de către instanţa corespunzătoare în grad celei care a soluţionat
fondul din circumscripţia celei la care s-a strămutat cauza, indicată prin decizia de desfiinţare.
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Art. 76: Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
(1) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să
desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie
sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(2) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere curţii de apel competente să
desemneze un alt tribunal sau, după caz, o altă judecătorie decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în
primă instanţă, care să fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(3) Dispoziţiile art. 71 se aplică în mod corespunzător.
(4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea în camera de consiliu, în
termen de 15 zile.
(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă dispune, prin încheiere motivată, fie respingerea
cererii, fie admiterea cererii şi desemnarea unei instanţe egale în grad cu cea căreia i-ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(6) Încheierea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea nu este
supusă niciunei căi de atac.
(7) În cazul respingerii cererii de desemnare a altei instanţe pentru judecarea cauzei formulate, în aceeaşi cauză nu
mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.

(la data 01-feb-2014 Art. 76 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 43. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL III: Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora
Art. 77: Suspectul
Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală se numeşte suspect.
Art. 78: Drepturile suspectului
Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 79: Persoana vătămată
Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.
Art. 80: Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate
(1) În situaţia în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu au interese contrarii, acestea pot
desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care persoanele vătămate nu
şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de
judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoştinţeze, în termen
de 3 zile de la primirea comunicării, procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul
desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat
cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.

(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 44. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Reprezentantul persoanelor vătămate exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora.
Art. 81: Drepturile persoanei vătămate
În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu
condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care
aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate
comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că
acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;

(la data 23-mai-2016 Art. 81, litera G^1. din partea 1, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

g2) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată,
atunci când nu înţelege limba română;

(la data 23-mai-2016 Art. 81, litera G^1. din partea 1, titlul III, capitolul III completat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală
se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta
organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

(la data 01-feb-2014 Art. 81, litera J. din partea 1, titlul III, capitolul III completat de Art. 102, punctul 46. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL IV: Inculpatul şi drepturile acestuia
Art. 82: Inculpatul
Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat.
Art. 83: Drepturile inculpatului
În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea
declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de
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probă împotriva sa;
a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;

(la data 01-feb-2014 Art. 83, litera A. din partea 1, titlul III, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 47. din titlul III din Legea 255/2013 )

b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i
se desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune
concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate
comunica în limba română;
g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;

(la data 01-feb-2014 Art. 83, litera G. din partea 1, titlul III, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 48. din titlul III din Legea 255/2013 )

h) alte drepturi prevăzute de lege.
CAPITOLUL V: Partea civilă şi drepturile acesteia
Art. 84: Partea civilă
(1) Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se
numeşte parte civilă.
(2) Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului
penal.
Art. 85: Drepturile părţii civile
(1) În cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane
de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 49. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Dispoziţiile art. 80 se aplică în mod corespunzător în cazul în care există un număr foarte mare de părţi civile.
CAPITOLUL VI: Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia
Art. 86: Partea responsabilă civilmente

(la data 21-feb-2018 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI a se vedea recurs in interesul legii Decizia 26/2017 )
(la data 06-apr-2016 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2016 )
Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură
sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal
şi se numeşte parte responsabilă civilmente.

(la data 01-feb-2014 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 50. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 87: Drepturile părţii responsabile civilmente
(1) În cursul procesului penal, partea responsabilă civilmente are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Drepturile părţii responsabile civilmente se exercită în limitele şi în scopul soluţionării acţiunii civile.
CAPITOLUL VII: Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
Art. 88: Avocatul
(1) Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.
(2) Nu poate fi avocat al unei părţi sau al unui subiect procesual principal:
a) soţul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul;
b) martorul citat în cauză;
c) cel care a participat în aceeaşi cauză în calitate de judecător sau de procuror;
d) o altă parte sau un alt subiect procesual.
(3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistenţa juridică a părţilor ori a subiecţilor procesuali
principali.

(la data 01-feb-2014 Art. 88, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 51. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Părţile sau subiecţii procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistaţi sau reprezentaţi de acelaşi avocat.
(la data 01-feb-2014 Art. 88, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 51. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 89: Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului
(1) Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al
procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoştinţă acest drept.
Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent.
(2) Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea
comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie
interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea prezentului alineat se exclud.
Art. 90: Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Asistenţa juridică este obligatorie:
a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este
reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale,
chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;
c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea
săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

(la data 23-mai-2016 Art. 90, litera C. din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(la data 04-nov-2016 Art. 90, litera C. din partea 1, titlul III, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2016 )
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Art. 91: Avocatul din oficiu
(1) În cazurile prevăzute în art. 90, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri
pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(2) În tot cursul procesului penal, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat, nu
asigură substituirea sau refuză nejustificat să exercite apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor
procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i
acestuia un termen rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se menţiune despre
aceasta într-un proces-verbal ori, după caz, în încheierea de şedinţă. În cursul judecăţii, când asistenţa juridică este
obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea sau refuză să
efectueze apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanţa ia măsuri pentru
desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea
apărării.

(la data 01-feb-2014 Art. 91, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 52. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o
apărare concretă şi efectivă în cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 91, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 52. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.
(5) Dacă la judecarea cauzei avocatul lipseşte şi nu poate fi înlocuit în condiţiile alin. (2), cauza se amână.
Art. 92: Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului

(la data 01-feb-2014 Art. 92 din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 53. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de
urmărire penală, cu excepţia:
a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.

(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire
penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax,
e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(3) Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a
fost încunoştinţat în condiţiile alin. (2).
(4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.
(5) În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea prevăzută la alin. (2) se poate face şi după prezentarea
organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează să fie percheziţionată.
(6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se
face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.

(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (6) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să
îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi
obiecţiuni.

(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (7) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi
realizarea unei apărări efective.
Art. 93: Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are
dreptul să fie încunoştinţat în condiţiile art. 92 alin. (2), să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală în
condiţiile art. 92, dreptul de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri şi a depune memorii. Dispoziţiile art. 89
alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 93, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 55. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul prevăzut la art. 92 alin.
(8).
(3) În cursul judecăţii, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente exercită
drepturile persoanei asistate, cu excepţia celor pe care aceasta le exercită personal, şi dreptul de a consulta actele
dosarului.
(4) Asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate
de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(5) Când organul judiciar apreciază că din anumite motive persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă
civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, dispune luarea măsurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
Art. 94: Consultarea dosarului

(la data 07-iul-2015 Art. 94 din partea 1, titlul III, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 64/2015 )
(1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul
procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.

(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din
dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.
(3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept
poate fi delegat organului de cercetare penală.
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(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea
aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate
dispune pentru cel mult 10 zile.

(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care
a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.
(6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului
procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.
(7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de
urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau
restrictive de drepturi, la care avocatul participă.
(8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali
principali de a consulta dosarul.

(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (7) din partea 1, titlul III, capitolul VII completat de Art. 102, punctul 57. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 95: Dreptul de a formula plângere
(1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336-339.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) şi art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat să
rezolve plângerea şi să comunice soluţia, precum şi motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore.
Art. 96: Reprezentarea
În cursul procesului penal, suspectul, inculpatul, celelalte părţi, precum şi persoana vătămată pot fi reprezentaţi, cu
excepţia cazurilor în care prezenţa acestora este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror,
judecător sau instanţa de judecată, după caz.
TITLUL IV: Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
CAPITOLUL I: Reguli generale
Art. 97: Proba şi mijloacele de probă
(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la
identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi
care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.
(2) Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;
c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
d) declaraţiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;

(la data 01-feb-2014 Art. 97, alin. (2), litera E. din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 58. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
(3) Procedeul probatoriu este modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă.

(la data 01-feb-2014 Art. 97, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul I completat de Art. 102, punctul 59. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 98: Obiectul probaţiunii
Constituie obiect al probei:
a) existenţa infracţiunii şi săvârşirea ei de către inculpat;
b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă;
c) faptele şi împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;
d) orice împrejurare necesară pentru justa soluţionare a cauzei.
Art. 99: Sarcina probei
(1) În acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile ori, după caz,
procurorului care exercită acţiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau
are capacitate de exerciţiu restrânsă.
(2) Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi
are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
(3) În procesul penal, persoana vătămată, suspectul şi părţile au dreptul de a propune organelor judiciare
administrarea de probe.
Art. 100: Administrarea probelor
(1) În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în
defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.
(2) În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor şi, în
mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.
(3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii se admite
ori se respinge, motivat, de către organele judiciare.

(la data 01-feb-2014 Art. 100, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 60. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:
a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză;
b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente
mijloace de probă;
c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;
d) proba este imposibil de obţinut;
e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită;

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 17 12/17/2020 : lex@snppc.ro



f) administrarea probei este contrară legii.
Art. 101: Principiul loialităţii administrării probelor
(1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau
îndemnuri în scopul de a se obţine probe.
(2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata
în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi
dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
(3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană
să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.
Art. 102: Excluderea probelor obţinute în mod nelegal
(1) Probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.
(2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost
administrată determină excluderea probei.

(la data 01-feb-2014 Art. 102, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 61. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi constată că
acestea sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "excluderea probei", din cuprinsul lor, se înţelege şi
eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

(la data 26-feb-2018 Art. 102, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 22/2018 )

(4) Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi
obţinute în alt mod.
(5) [textul din Art. 102, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
62. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 103: Aprecierea probelor
(1) Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma
evaluării tuturor probelor administrate în cauză.
(2) În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la
toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost
dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
(3) Hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate
întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi.

(la data 01-feb-2014 Art. 103, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 63. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL II: Audierea persoanelor
SECŢIUNEA 1: Reguli generale în materia audierii persoanelor
Art. 104: Persoanele audiate în cursul procesului penal
În cursul procesului penal, în condiţiile prevăzute de lege, pot fi audiate următoarele persoane: suspectul, inculpatul,
persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii şi experţii.
Art. 105: Audierea prin interpret
(1) Ori de câte ori persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în limba română, audierea se face
prin interpret. Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau ales de părţi ori persoana vătămată, dintre
interpreţii autorizaţi, potrivit legii.
(2) În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate
asigura un interpret autorizat, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate comunica cu cel
ascultat, organul judiciar având însă obligaţia de a relua audierea prin interpret imediat ce aceasta este posibilă.
(3) Dacă persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea unei persoane care are
capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris.
(4) În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar
comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor prevăzute la alin. (3) se va face cu ajutorul oricărei
persoane care are aptitudini de comunicare, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 105, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 64. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 106: Reguli speciale privind ascultarea
(1) Dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei
boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea
ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic.
(2) Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în cazuri excepţionale şi dacă
organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor
părţilor.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana audiată se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90,
ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.

(la data 01-feb-2014 Art. 106 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 65. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢIUNEA 2: Audierea suspectului sau a inculpatului
Art. 107: Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului cu privire la nume,
prenume, poreclă, data şi locul naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă,
situaţia militară, studiile, profesia ori ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv şi adresa la
care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale sau dacă împotriva sa se desfăşoară un alt
proces penal, dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate
exprima, precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.

(la data 01-feb-2014 Art. 107, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 66. din titlul III din Legea
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255/2013 )

(2) Întrebările prevăzute la alin. (1) se repetă la audierile ulterioare doar atunci când organul judiciar consideră
necesar.
Art. 108: Comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor
(1) Organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală
pentru săvârşirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică a
acesteia.
(2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă drepturile prevăzute la art. 83, precum şi următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei
obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea
sa preventivă;
b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul
neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a
luat la cunoştinţă.
(3) În cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau inculpatului, i se aduc la cunoştinţă drepturile şi
obligaţiile prevăzute la alin. (2). Aceste drepturi şi obligaţii i se comunică şi în scris, sub semnătură, iar în cazul în care
nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 108, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 67. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui
acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei
prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.

(la data 01-feb-2014 Art. 108, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 68. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 109: Modul de ascultare
(1) După îndeplinirea dispoziţiilor art. 107 şi 108, suspectul sau inculpatul este lăsat să declare tot ceea ce doreşte
referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări.
(2) Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul
judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.
(3) În cursul audierii, suspectul sau inculpatul îşi poate exercita dreptul la tăcere cu privire la oricare dintre faptele ori
împrejurările despre care este întrebat.

(la data 01-feb-2014 Art. 109, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 69. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 110: Consemnarea declaraţiilor
(1) Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris. În declaraţie se consemnează întrebările adresate
pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora
încheierii ascultării.

(la data 01-feb-2014 Art. 110, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 70. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau
inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind urmate de
semnătura suspectului sau a inculpatului.
(3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în
declaraţia scrisă.
(4) Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a
inculpatului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, de avocatul
suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost
prezenţi, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.

(la data 01-feb-2014 Art. 110, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 70. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau
audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau
inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
SECŢIUNEA 3: Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
Art. 111: Modul de audiere a persoanei vătămate
(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează persoanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se
aplică în mod corespunzător.
(2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din
oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de
lege;
d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi
dreptul de a se constitui parte civilă;
e) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare;
f) obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă;
g) [textul din Art. 111, alin. (2), litera G. din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014
de Art. 102, punctul 71. din titlul III din Legea 255/2013]
(3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) şi (2) şi ale art. 110 se aplică în mod corespunzător.
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(4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo,
atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în
mod expres, iar înregistrarea este posibilă.
(5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat
de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu privire la punerea în
libertate în orice mod sau evadarea acestuia.

(la data 23-mai-2016 Art. 111, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de
protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când
acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:
a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi
dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor
părţilor.
(7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de
violenţă în familie, prevăzută de art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un
minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente
aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul penal, şi hărţuire
sexuală, prevăzută de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei,
acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana
vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este
obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia
persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
(9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni se desfăşoară de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără
întârzieri nejustificate.
(10) Declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile alin. (9) constituie mijloc de probă chiar dacă a fost
administrată înainte de începerea urmăririi penale.

(la data 23-mai-2016 Art. 111, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 112: Modul de audiere a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) Audierea părţii civile şi a părţii responsabile civilmente se face potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1), (3) şi (4), care
se aplică în mod corespunzător.
(2) Părţii civile, precum şi părţii responsabile civilmente li se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a li se desemna un avocat din
oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii în legătură cu soluţionarea
laturii civile a cauzei, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 113: Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile
(1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil
ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată
ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 124-130, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii,
victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate,
ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din
cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor
personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii
infracţiunii.
(3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de
urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa
la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris
şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul.
(4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului
penal.
(5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal şi de către o altă
persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens
contrar.
(6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că
aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor.

(la data 23-mai-2016 Art. 113 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 17. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢIUNEA 4: Audierea martorilor
Art. 114: Persoanele audiate ca martor
(1) Poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care
constituie probă în cauza penală.
(2) Orice persoană citată în calitate de martor are următoarele obligaţii:
a) de a se prezenta în faţa organului judiciar care a citat-o la locul, ziua şi ora arătate în citaţie;
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b) de a depune jurământ sau declaraţie solemnă în faţa instanţei;
c) de a spune adevărul.
(3) Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de expert sau de avocat, de mediator ori de reprezentant al
uneia dintre părţi sau al unui subiect procesual principal, cu privire la faptele şi împrejurările de fapt pe care persoana le-
a cunoscut înainte de a dobândi această calitate.
(4) Pot fi audiate în calitate de martor şi persoanele care au întocmit procese-verbale în temeiul art. 61 şi 62.
Art. 115: Capacitatea de a fi martor
(1) Orice persoană poate fi citată şi audiată în calitate de martor, cu excepţia părţilor şi a subiecţilor procesuali
principali.
(2) Persoanele care se află într-o situaţie ce pune la îndoială, în mod rezonabil, capacitatea de a fi martor pot fi audiate
doar atunci când organul judiciar constată că persoana este capabilă să relateze în mod conştient fapte şi împrejurări
de fapt conforme cu realitatea.
(3) Pentru a decide cu privire la capacitatea unei persoane de a fi martor, organul judiciar dispune, la cerere sau din
oficiu, orice examinare necesară, prin mijloacele prevăzute de lege.
Art. 116: Obiectul şi limitele declaraţiei martorului
(1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probaţiunii în cauza în care a
fost citat.
(2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilităţii sale.
(3) Nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi
opusă prin lege organelor judiciare.

(la data 01-feb-2014 Art. 116, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 72. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea
competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de
înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea.
(5) [textul din Art. 116, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 73. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 117: Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor
(1) Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane:
a) soţul, ascendenţii şi descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului sau inculpatului;
b) persoanele care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 117
alin. (1) lit. a) şi lit. b), care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au
stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, este neconstituţională.

(la data 23-oct-2017 Art. 117, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 562/2017 )

(2) După comunicarea drepturilor şi obligaţiilor potrivit art. 120, organele judiciare comunică persoanelor prevăzute la
alin. (1) dreptul de a nu da declaraţii în calitate de martor.
(3) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) sunt de acord să dea declaraţii, în privinţa acestora sunt aplicabile dispoziţiile
privitoare la drepturile şi obligaţiile martorilor.
(4) Persoana care îndeplineşte una dintre calităţile prevăzute la alin. (1) în raport cu unul dintre suspecţi sau inculpaţi
este scutită de obligaţia de a depune mărturie şi împotriva celorlalţi suspecţi sau inculpaţi, în cazul în care declaraţia sa
nu poate fi limitată doar la aceştia din urmă.

(la data 01-feb-2014 Art. 117, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 74. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 118: Dreptul martorului de a nu se acuza
Declaraţia de martor dată de o persoană care, în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit
calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligaţia să menţioneze, cu
ocazia consemnării declaraţiei, calitatea procesuală anterioară.

(la data 01-feb-2014 Art. 118 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 75. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 118
din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare, este
neconstituţională.

(la data 08-iul-2020 Art. 118 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 236/2020 )

Art. 119: Întrebările privind persoana martorului
(1) Dispoziţiile art. 107 se aplică în mod corespunzător în cazul audierii martorului.
(2) Martorului i se comunică obiectul cauzei şi apoi este întrebat dacă este membru de familie sau fost soţ al
suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părţi din procesul penal, dacă se află în relaţii de prietenie
sau de duşmănie cu aceste persoane, precum şi dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârşirii infracţiunii.
(3) Martorului nu i se adresează întrebările privind persoana sa atunci când faţă de acesta s-a dispus o măsură de
protecţie a datelor de identitate.
Art. 120: Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor
(1) Organul judiciar comunică martorului calitatea în care este audiat şi faptele sau împrejurările de fapt pentru
dovedirea cărora a fost propus ca martor.
(2) Martorului i se aduc apoi la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa
organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
b) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei
obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;
c) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se
atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune împotriva sa sancţiunea prevăzută de art. 283 alin.
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(1);
d) obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de
mărturie mincinoasă.
Art. 121: Jurământul şi declaraţia solemnă a martorului
(1) În cursul urmăririi penale şi judecăţii, după îndeplinirea dispoziţiilor art. 119 şi 120, organul de urmărire penală şi
preşedintele completului solicită martorului depunerea jurământului sau a declaraţiei solemne.
(2) Organul de urmărire penală şi preşedintele completului îl întreabă pe martor dacă doreşte să depună jurământ
religios sau declaraţie solemnă.
(3) Textul jurământului este următorul: "Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcţie de credinţa religioasă a
martorului.
(4) În timpul depunerii jurământului, cu excepţiile impuse de credinţa religioasă, martorul ţine mâna dreaptă pe cruce
sau pe Biblie.
(5) În cazul în care martorul alege să facă o declaraţie solemnă, textul acesteia este următorul: "Mă oblig că voi spune
adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu."
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în procedura audierii anticipate, în faţa judecătorului de
drepturi şi libertăţi.

(la data 01-feb-2014 Art. 121, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 76. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 122: Modul de audiere a martorului
(1) Fiecare martor este audiat separat şi fără prezenţa altor martori.
(2) Martorul este lăsat să declare tot ceea ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea
cărora a fost propus, apoi i se pot adresa întrebări.
(3) Martorului nu i se pot adresa întrebări privind opţiunile politice, ideologice sau religioase ori alte circumstanţe
personale şi de familie, cu excepţia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau
pentru verificarea credibilităţii martorului.
Art. 123: Consemnarea declaraţiilor
(1) Consemnarea declaraţiilor se face potrivit dispoziţiilor art. 110, care se aplică în mod corespunzător.
(2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă
organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă.
Art. 124: Cazurile speciale de audiere a martorului
(1) Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a
persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare.
(2) Dacă persoanele arătate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată,
parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa
declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu
capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
(3) Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea
martorului minor să asiste un psiholog.
(4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
(5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute la art. 120
alin. (2) lit. d) şi nu depune jurământ, dar i se atrage atenţia să spună adevărul.

(la data 23-mai-2016 Art. 124, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) [textul din Art. 124, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]
(7) [textul din Art. 124, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢIUNEA 5: Protecţia martorilor
SUBSECŢIUNEA 1: Protecţia martorilor ameninţaţi
Art. 125: Martorul ameninţat
În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea
profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe
care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de
martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127, după caz.
Art. 126: Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, procurorul dispune aplicarea uneia
sau a mai multora dintre următoarele măsuri:
a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa;
d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi
imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
(2) Procurorul dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a
unui subiect procesual principal.
(3) În cazul aplicării măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), declaraţia martorului nu va cuprinde adresa
reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar
organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în
condiţii de confidenţialitate.
(4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor de protecţie prin ordonanţă
motivată, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate.
(5) Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de
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protecţie, iar în caz contrar dispune, prin ordonanţă motivată, încetarea acestora.
(6)

(la data 19-iun-2019 Art. 126, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
248/2019 )
[textul din Art. 126, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost abrogat la 03-aug-
2019 de Actul din Decizia 248/2019]
(7) Dacă starea de pericol a apărut în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din
oficiu sau la sesizarea procurorului, dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 127. Dispoziţiile art. 128 se aplică în
mod corespunzător.
(8) Măsurile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate cu punerea în executare a
măsurii.
Art. 127: Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii
În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai
multora dintre următoarele măsuri:
a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului;
d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de
transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
e) protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.
Art. 128: Dispunerea măsurii protecţiei martorului în cursul judecăţii
(1) Instanţa dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a părţilor sau a
persoanei vătămate.
(2) Propunerea formulată de procuror cuprinde:
a) numele martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată şi faţă de care se doreşte dispunerea măsurii de
protecţie;
b) motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurii.
(3) Atunci când cererea este formulată de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca
procurorul să efectueze de urgenţă verificări cu privire la temeinicia cererii de protecţie.
(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără participarea persoanei care a formulat cererea.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, care nu este supusă căilor de atac.
(7) Încheierea prin care se dispune măsura de protecţie se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Dacă protecţia
martorului este necesară şi după rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale.
(8) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 127 lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate de lege cu punerea în
executare a măsurilor.
Art. 129: Audierea martorului protejat
(1) În situaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. d) şi art. 127 lit. d), audierea martorului se poate efectua prin
intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar.

(la data 01-feb-2014 Art. 129, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 78. din titlul
III din Legea 255/2013 )

(2) [textul din Art. 129, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost abrogat la 01-
feb-2014 de Art. 102, punctul 79. din titlul III din Legea 255/2013]
(3) Subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului audiat în condiţiile alin. (1).
Organul judiciar respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului.

(la data 01-feb-2014 Art. 129, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 80. din titlul
III din Legea 255/2013 )

(4) Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă integral în formă
scrisă.
(5) În cursul urmăririi penale declaraţia se semnează de organul de urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de
drepturi şi libertăţi şi de procurorul care a fost prezent la audierea martorului şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia
martorului, transcrisă, va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în
condiţii de confidenţialitate.
(6) În cursul judecăţii, declaraţia martorului se semnează de preşedintele completului de judecată.
(7) Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al
instanţei de judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Suportul care
conţine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanţei
competente, împreună cu dosarul cauzei, şi este păstrat în aceleaşi condiţii privind confidenţialitatea.
SUBSECŢIUNEA 2: Protecţia martorilor vulnerabili
Art. 130: Martorul vulnerabil
(1) Procurorul sau, după caz, instanţa poate decide acordarea statutului de martor vulnerabil următoarelor categorii de
persoane:
a) martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al
suspectului sau inculpatului;
b) martorului minor.
(2) Odată cu acordarea statutului de martor vulnerabil, procurorul şi instanţa pot dispune măsurile de protecţie
prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. b) şi d) sau, după caz, art. 127 lit. b)-e), care se aplică în mod corespunzător.
Distorsionarea vocii şi a imaginii nu este obligatorie.
(3) Dispoziţiile art. 126 şi 128 se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 6: Confruntarea
Art. 131: Confruntarea
(1) Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor audiate în aceeaşi cauză, se procedează la
confruntarea lor dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.
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(2) Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele şi împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior
se contrazic.
(3) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate încuviinţa ca persoanele confruntate să îşi pună reciproc
întrebări.
(4) Întrebările şi răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 131, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 81. din titlul III din Legea
255/2013 )

CAPITOLUL III: Identificarea persoanelor şi a obiectelor
Art. 132: Scopul şi obiectul măsurii
(1) Identificarea persoanelor sau obiectelor se poate dispune dacă este necesară în scopul clarificării împrejurărilor
cauzei.
(2) Identificarea persoanelor sau obiectelor poate fi dispusă de procuror ori de organele de cercetare penală, în cursul
urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii.
Art. 133: Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
(1) După dispunerea măsurii şi înainte ca identificarea să fie realizată, persoana care face identificarea trebuie audiată
cu privire la persoana sau obiectul pe care urmează să îl identifice.
(2) Audierea constă în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale obiectului, precum şi a împrejurărilor în care
au fost văzute. Persoana care face identificarea este întrebată dacă a mai participat anterior la o altă procedură de
identificare privind aceeaşi persoană sau acelaşi obiect ori dacă persoana sau obiectul de identificat i-au fost indicate ori
descrise anterior.

(la data 01-feb-2014 Art. 133, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 82. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 134: Identificarea persoanelor
(1) Persoana care urmează să fie identificată este prezentată împreună cu alte 4-6 persoane necunoscute, cu
trăsături asemănătoare celor descrise de persoana care face identificarea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în situaţia identificării persoanelor după fotografii.
(3) Identificarea se desfăşoară astfel încât persoanele care urmează să fie identificate să nu o vadă pe cea care le
identifică.
(4) Desfăşurarea activităţii de identificare a persoanelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt
consemnate într-un proces-verbal.
(5) Procesul-verbal trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 135 alin. (2), numele, prenumele şi
adresa persoanelor care au fost introduse în grupul de identificare sau ale căror fotografii au fost prezentate persoanei
care face identificarea, numele şi prenumele persoanei identificate, precum şi ordonanţa sau încheierea prin care s-a
dispus efectuarea identificării de persoane.
(6) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire penală consideră necesar, activitatea de identificare
este înregistrată audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi
poate fi folosită ca mijloc de probă.
Art. 135: Identificarea obiectelor
(1) Obiectele despre care se presupune că pot contribui la aflarea adevărului în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni
sunt prezentate în vederea identificării, după ce persoana care face identificarea le-a descris în prealabil. Dacă aceste
obiecte nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, persoana care face identificarea poate fi condusă la locul unde se află
obiectele.
(2) Desfăşurarea activităţii de identificare a obiectelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt
consemnate într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la: ordonanţa sau încheierea prin care s-a
dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat activitatea, cu
menţionarea oricărui moment de întrerupere, numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea
participă, numele şi prenumele persoanei care face identificarea, descrierea amănunţită a obiectelor identificate.
(3) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire consideră necesar, activitatea de identificare şi
declaraţia persoanei care face identificarea sunt înregistrate audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată
procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi poate fi folosită ca mijloc de probă.
Art. 136: Alte identificări
Identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale se dispune şi se efectuează cu
respectarea procedurii prevăzute la art. 134.
Art. 137: Pluralitatea de identificări
(1) În cazul în care mai multe persoane sunt chemate să identifice aceeaşi persoană sau acelaşi obiect, organele
judiciare competente iau măsuri prin care să fie evitată comunicarea între cei care au făcut identificarea şi cei care
urmează să o efectueze.
(2) Dacă aceeaşi persoană urmează să participe la mai multe proceduri de identificare a unor persoane sau a unor
obiecte, organele judiciare competente iau măsuri ca persoana supusă identificării să fie situată între persoane diferite
de cele ce au participat la procedurile anterioare, respectiv obiectul supus identificării să fie plasat printre obiecte diferite
de cele utilizate anterior.
CAPITOLUL IV: Metode speciale de supraveghere sau cercetare

(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 83. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 138: Dispoziţii generale
(1) Constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare următoarele:
a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă;
b) accesul la un sistem informatic;
c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale;
g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor;
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h) participarea autorizată la anumite activităţi;
i) livrarea supravegheată;
j) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

(la data 02-mai-2016 Art. 138, alin. (1), litera J. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Prin interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare se înţelege interceptarea, accesul, monitorizarea,
colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de
comunicare.

(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Prin acces la un sistem informatic se înţelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor
informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei reţele, în
scopul de a identifica probe.
(4) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în relaţie
funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program
informatic.
(5) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare de fapte, informaţii sau concepte sub o formă adecvată
prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem
informatic.
(6) Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înţelege fotografierea persoanelor, observarea sau
înregistrarea conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi ale acestora.
(7) Prin localizare sau urmărire prin mijloace tehnice se înţelege folosirea unor dispozitive care determină locul unde se
află persoana sau obiectul la care sunt ataşate.
(8) Prin percheziţionarea trimiterilor poştale se înţelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor
trimiteri poştale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc.
(9) Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se înţelege operaţiunile prin care se asigură
cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare şi al altor operaţiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin
intermediul unei instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de credit sau de la
altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei
persoane.

(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(10) Prin utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor se înţelege folosirea unei persoane cu o altă
identitate decât cea reală în scopul obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.

(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) Prin participarea autorizată la anumite activităţi se înţelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei
infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o
persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea
de operaţiuni privind droguri, precum şi prestarea unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea organului judiciar
competent, în scopul obţinerii de mijloace de probă.

(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (11) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(12) Prin livrare supravegheată se înţelege tehnica de supraveghere şi cercetare prin care se permit intrarea, circulaţia
sau ieşirea de pe teritoriul ţării a unor bunuri în privinţa cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deţinerii
sau obţinerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităţilor competente, în scopul investigării unei
infracţiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârşirea acesteia.

(la data 23-mai-2016 Art. 138, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(13) Prin supraveghere tehnică se înţelege utilizarea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
(la data 23-mai-2016 Art. 138, alin. (13) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 139: Supravegherea tehnică
(1) Supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);
b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei,
importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal
şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori
sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte
valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme
informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în
mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie,
infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

(la data 01-apr-2018 Art. 139, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

(3) Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă
când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui
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mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 139 alin. (3) teza
finală din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare
a efectuării activităţilor specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi
fundamentale ale omului desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.

(la data 17-iun-2020 Art. 139, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 55/2020 )

(4) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice
decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin.
(2). Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi
raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul
niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este
informat, de îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune informarea avocatului.

(la data 01-feb-2014 Art. 139, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 85. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 140: Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
(1) Supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea
procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care
face parte procurorul care a formulat cererea.
(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: indicarea măsurilor de supraveghere tehnică care se solicită a fi
dispuse, numele sau alte date de identificare a persoanei împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute,
indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni pentru
care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării juridice, iar, în cazul măsurii supravegherii video, audio sau
prin fotografiere, dacă se solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private indicate
pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii
tehnice, motivarea caracterului proporţional şi subsidiar al măsurii. Procurorul trebuie să înainteze dosarul judecătorului
de drepturi şi libertăţi.
(3) Cererea prin care se solicită încuviinţarea supravegherii tehnice se soluţionează în aceeaşi zi, în camera de consiliu,
fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(4) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere,
admiterea cererii procurorului şi emite de îndată mandatul de supraveghere tehnică. Întocmirea minutei este
obligatorie.
(5) Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi mandatul trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a dat încheierea şi a emis mandatul;
d) indicarea măsurii concrete încuviinţate;
e) perioada şi scopul pentru care s-a autorizat măsura;
f) numele persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică ori datele de identificare ale acesteia, dacă sunt
cunoscute;
g) indicarea, în cazul în care este necesar faţă de natura măsurii încuviinţate, a elementelor de identificare a fiecărui
telefon, a punctului de acces la un sistem informatic, a oricăror date cunoscute pentru identificarea căii de comunicare
sau a numărului de cont;
h) în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, menţiunea privind încuviinţarea
solicitării ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice
ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice;
i) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 şi
prevederile alin. (1) din prezentul articol, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de încuviinţare a măsurii
supravegherii tehnice.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor de supraveghere tehnică nu
este supusă căilor de atac.
(8) O nouă cerere de încuviinţare a aceleiaşi măsuri poate fi formulată numai dacă au apărut ori s-au descoperit fapte
sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(9) La cererea motivată a persoanei vătămate, procurorul poate solicita judecătorului autorizarea interceptării
comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum şi a oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc
de comunicare, indiferent de natura infracţiunii ce formează obiectul cercetării. Dispoziţiile alin. (1)-(8) se aplică în mod
corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 140, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 86. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 141: Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
(1) Procurorul poate autoriza, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de supraveghere tehnică atunci când:
a) există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere
substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa persoanei
vătămate, a martorului sau membrilor familiilor acestora; şi
b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 alin. (1) şi (2).
(2) Ordonanţa procurorului prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică trebuie să cuprindă menţiunile
prevăzute la art. 140 alin. (5).
(3) Procurorul are obligaţia de a sesiza, în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea măsurii, judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a
emis ordonanţa, în vederea confirmării măsurii, înaintând totodată un proces-verbal de redare rezumativă a activităţilor
de supraveghere tehnică efectuate şi dosarul cauzei.
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(4) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1),
confirmă în termen de 24 de ore măsura dispusă de procuror, prin încheiere, pronunţată în camera de consiliu, fără
citarea părţilor.
(5) Cu privire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem informatic, procurorul poate dispune, prin
ordonanţă:
a) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;
b) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul informatic.
Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute
de acestea.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (1),
infirmă măsura luată de către procuror şi dispune distrugerea probelor obţinute în temeiul acesteia. Procurorul distruge
probele astfel obţinute şi întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
(7) Odată cu cererea de confirmare a măsurii sau separat, procurorul poate solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi
luarea măsurii supravegherii tehnice în condiţiile art. 140.
(8) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor dispuse de procuror nu este
supusă căilor de atac.
Art. 142: Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
(1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de
cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei.

(la data 14-mar-2016 Art. 142, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 6/2016 )

(11) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a)-d), procurorul, organele de cercetare penală sau
lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure
integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate.

(la data 14-mar-2016 Art. 142, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 6/2016 )

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau de orice tip de comunicare sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau
lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de
supraveghere tehnică.

(la data 23-mai-2016 Art. 142, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la executarea măsurilor de supraveghere au obligaţia să
păstreze secretul operaţiunii efectuate, sub sancţiunea legii penale.
(4) Procurorul are obligaţia de a înceta imediat supravegherea tehnică înainte de expirarea duratei mandatului dacă nu
mai există temeiurile care au justificat măsura, informând de îndată despre aceasta judecătorul care a emis mandatul.
(5) Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul
acestora rezultă date sau informaţii concludente şi utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni dintre
cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
(6) Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu
contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se
arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor,
judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate dacă există noi probe din care rezultă că totuşi o parte
dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea
sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
Art. 1421

(1) Orice persoană autorizată care realizează activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are
posibilitatea de a asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o
semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) Orice persoană autorizată care transmite date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei
legi, are posibilitatea să semneze datele transmise, utilizând şi o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat
calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei
autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
(3) Orice persoană autorizată care primeşte date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei
legi, are posibilitatea să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor,
utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
(4) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru securitatea şi
integritatea acestor date.

(la data 01-feb-2014 Art. 142 din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 88. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 143: Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică
(1) Procurorul sau organul de cercetare penală întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare activitate de supraveghere
tehnică, în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul cercetării
sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul
activităţilor de supraveghere tehnică, numele persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de
identificare, precum şi, după caz, data şi ora la care a început activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s-a
încheiat.
(2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de
supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în
plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care
conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri
speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei.
(21) Orice persoană autorizată care realizează copii ale unui suport de stocare a datelor informatice care conţine
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rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică are posibilitatea să verifice integritatea datelor incluse în suportul original
şi, după efectuarea copiei, să semneze datele incluse în aceasta, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe
un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a
persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor.

(la data 01-feb-2014 Art. 143, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 89. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile purtate într-o altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba
română, prin intermediul unui interpret, care are obligaţia de a păstra confidenţialitatea.
(4) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, care privesc fapta ce formează obiectul
cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, sunt redate de către procuror sau organul de
cercetare penală într-un proces-verbal în care se menţionează mandatul emis pentru efectuarea acestora, numerele
posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce
au efectuat comunicările, dacă sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri sau comunicări. Procesul-verbal este
certificat pentru autenticitate de către procuror.

(la data 01-feb-2014 Art. 143, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 90. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) După încetarea măsurii de supraveghere, procurorul informează judecătorul de drepturi şi libertăţi despre
activităţile efectuate.
Art. 144: Prelungirea măsurii supravegherii tehnice

(la data 23-mai-2016 Art. 144 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(1) Măsura supravegherii tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, la cererea motivată a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.

(la data 23-mai-2016 Art. 144, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care nu este
supusă căilor de atac. Întocmirea minutei este obligatorie.
(3) Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi,
în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu
poate depăşi 120 de zile.

(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 91. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 145: Informarea persoanei supravegheate
(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare
subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa.
(2) După momentul informării, persoana supravegheată are dreptul de a lua cunoştinţă, la cerere, de conţinutul
proceselor-verbale în care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul
trebuie să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate
din activitatea de supraveghere tehnică.
(3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicării informării scrise prevăzute la alin. (1).
(4) Procurorul poate să amâne motivat efectuarea informării sau a prezentării suporturilor pe care sunt stocate
activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:
a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză.
(5) Amânarea prevăzută la alin. (4) se poate dispune cel mai târziu până la terminarea urmăririi penale sau până la
clasarea cauzei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 145, care nu permite contestarea legalităţii măsurii supravegherii tehnice de către persoana vizată de
aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională.

(la data 06-iul-2017 Art. 145 din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 244/2017 )

Art. 146: Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
(1) Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de clasare, împotriva căreia nu a fost formulată plângere în termenul legal
prevăzut la art. 340 sau plângerea a fost respinsă, procurorul înştiinţează de îndată despre aceasta pe judecătorul de
drepturi şi libertăţi.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune conservarea suportului material sau a copiei certificate a acestuia, prin
arhivare la sediul instanţei în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii.
(3) Dacă în cauză instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare
a aplicării pedepsei, de achitare ori încetare a procesului penal, rămasă definitivă, suportul material sau copia acestuia
se conservă prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii.

(la data 01-feb-2014 Art. 146, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 92. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 1461: Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
(1) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu
privire la tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că
realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
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(2) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi dispusă pe o durată de cel mult
30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care
face parte procurorul care a întocmit propunerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Dispoziţiile art. 140 alin. (2)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Mandatul prin care este autorizată obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate
fi prelungit în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi
persoană, 6 luni.
(5) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului în condiţiile alin. (1) sau (2) ar conduce la o întârziere
substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a
altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), procurorul poate dispune
obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate sau care urmează a fi efectuate. Dispoziţiile art. 141 se aplică
în mod corespunzător.
(6) Este interzisă obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare dintre avocat şi suspect, inculpat sau orice altă
persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte
săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
(7) instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare sunt obligate să predea înscrisurile
sau informaţiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
(8) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al
unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei tranzacţii
financiare au fost vizate de această măsură are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate.
(9) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 146 din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 1461Codul de procedură penală, care nu permite contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea
datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de
inculpat, este neconstituţională.

(la data 27-iul-2020 Art. 146^1 din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 421/2020 )

Art. 147: Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale
(1) Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi
de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în
grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la scrisorile, trimiterile poştale sau obiectele trimise ori primite de făptuitor, suspect, inculpat sau
de orice persoană care este bănuită că primeşte ori trimite prin orice mijloc aceste bunuri de la făptuitor, suspect sau
inculpat ori bunuri destinate acestuia, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Este interzisă reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei sau a trimiterilor poştale trimise ori primite în
raporturile dintre avocat şi suspectul, inculpatul sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în
care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin.
(2).
(3) Dispoziţiile art. 140 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor
poştale în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea
probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi
(2), procurorul poate dispune, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile prevăzute la alin. (1). Dispoziţiile art. 141
alin. (2)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(5) Unităţile poştale sau de transport şi orice alte persoane fizice sau juridice care efectuează activităţi de transport
sau transfer de informaţii sunt obligate să reţină şi să predea procurorului scrisorile, trimiterile poştale ori obiectele la
care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
(6) Corespondenţa, trimiterile poştale sau obiectele ridicate şi percheziţionate care nu au legătură cu cauza se restituie
destinatarului.
(7) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al
unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei
corespondenţă, trimiteri poştale sau obiecte au fost ridicate şi percheziţionate are dreptul de a lua cunoştinţă de
activităţile efectuate.
(8) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(9) Măsura poate fi prelungită în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu
privire la aceeaşi persoană, 6 luni.

(la data 23-mai-2016 Art. 147, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 148: Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale
prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de
operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a
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terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată
electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică,
şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate
infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană
este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;

(la data 01-apr-2018 Art. 148, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau
obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie
să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) indicarea activităţilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat să le desfăşoare;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.
(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată folosi dispozitive
tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea
emiterii mandatului de supraveghere tehnică. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare. În cazul investigării infracţiunilor
contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism pot fi folosiţi ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi
din cadrul organelor de stat care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării securităţii
naţionale.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin. (1)-(3), pe care le
pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un
proces-verbal.
(6) În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea autorizată la anumite activităţi,
procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150.
(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare
pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori
obiectele nu constituie infracţiune.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal în aceleaşi condiţii ca şi martorii
ameninţaţi.
(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu
privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii naţionale,
infracţiunilor de trafic de droguri, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism
sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene.

(la data 01-apr-2018 Art. 148, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

(10) În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar folosirea investigatorului sub
acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul care
supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate fi atribuită o
altă identitate decât cea reală. Dispoziţiile alin. (2)-(3) şi (5)-(9) se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 148 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 93. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 149: Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor
(1) Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor cu o altă identitate decât cea reală nu poate fi
dezvăluită.
(2) Procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată are
dreptul de a cunoaşte adevărata identitate a investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului, cu respectarea
secretului profesional.
(3) Investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte
persoane supuse ameninţărilor, intimidărilor sau actelor de violenţă, în legătură cu activitatea desfăşurată de
investigatorul sub acoperire, informator sau colaborator, pot beneficia de măsuri specifice de protecţie a martorilor,
potrivit legii.

(la data 01-feb-2014 Art. 149 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 94. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 150: Participarea autorizată la anumite activităţi
(1) Participarea autorizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. (11) se poate dispune de către procurorul
care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, de efectuare
de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a
terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin
sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în
cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau
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mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au
legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;

(la data 01-apr-2018 Art. 150, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Măsura se dispune de către procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care
trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) indicarea activităţilor autorizate;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) persoana care desfăşoară activităţile autorizate.
(3) Activităţile autorizate pot fi desfăşurate de un organ de cercetare penală, de un investigator cu identitate reală, de
un investigator sub acoperire sau de un colaborator.
(4) Desfăşurarea activităţilor autorizate de către persoana prevăzută la alin. (2) lit. c) nu constituie contravenţie sau
infracţiune.
(5) Punerea în executare a acestor măsuri se consemnează într-un proces-verbal care conţine: datele la care măsura
a început şi s-a încheiat, date cu privire la persoanele care au desfăşurat activităţile autorizate, descrierea dispozitivelor
tehnice utilizate în cazul în care s-a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, folosirea mijloacelor tehnice de
supraveghere, identitatea persoanelor cu privire la care a fost pusă în aplicare măsura.
(6) Persoana care a desfăşurat activităţile autorizate poate fi audiată ca martor în cadrul procesului penal, cu
respectarea dispoziţiilor privind audierea martorilor ameninţaţi, dacă organul judiciar apreciază că audierea este
necesară.
(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia persoanei care desfăşoară activităţile autorizate orice înscrisuri
sau obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Persoana care pune la dispoziţie sau foloseşte
înscrisurile ori obiectele nu va comite o infracţiune prin desfăşurarea acestor activităţi, în cazul în care acestea
constituie infracţiuni.
(8) Măsura dispusă poate fi prelungită de către procuror, pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
(9) Durata totală a măsurii, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi un an.

(la data 01-feb-2014 Art. 150 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 95. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 151: Livrarea supravegheată
(1) Livrarea supravegheată poate fi autorizată, prin ordonanţă, de către procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală, la solicitarea instituţiilor sau organelor competente, cu sau fără sustragerea ori
substituirea totală sau parţială a bunurilor care fac obiectul livrării.

(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate,
materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte
obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt
mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a
unor bunuri de valoare;

(la data 01-apr-2018 Art. 151, alin. (2), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 2. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) dacă descoperirea ori dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar
fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod.
(21) Livrarea supravegheată poate fi realizată pe teritoriul ţării numai dacă procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală se asigură că autorităţile care au, potrivit legii, atribuţii în legătură cu verificarea sau
supravegherea intrării, circulaţiei sau ieşirii de pe teritoriul ţării a bunurilor vizate:
a) păstrează confidenţialitatea activităţilor desfăşurate;
b) garantează supravegherea permanentă a transportului ilegal sau suspect.

(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. II, punctul 29. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) În situaţia în care livrarea supravegheată presupune activităţi transfrontaliere, aceasta poate fi realizată numai dacă
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ia măsuri şi se asigură ca autorităţile statelor
tranzitate:
a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe
teritoriul statului;
b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile
competente;
c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea
ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul metodei
speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).

(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care un tratat internaţional la care România este parte are dispoziţii
contrare.
(5) Pentru fiecare livrare supravegheată procurorul emite câte o ordonanţă, care trebuie să cuprindă, pe lângă
menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) numele suspectului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute;
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b) motivele concrete care justifică măsura;
c) indicarea bunurilor care fac obiectul livrării supravegheate şi a dovezilor din care rezultă caracterul ilicit al acestora, a
bunurilor care urmează a fi sustrase sau substituite, precum şi a bunurilor care urmează a le înlocui pe acestea, după
caz;
d) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă
acestea sunt cunoscute;
e) modalităţile în care va fi efectuată supravegherea;
f) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.

(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Livrarea supravegheată este pusă în aplicare de către poliţie sau de altă autoritate competentă. Procurorul
stabileşte, coordonează şi controlează modul de punere în aplicare a livrării supravegheate.
(7) Punerea în aplicare a livrării supravegheate nu constituie infracţiune.
(8) Organele prevăzute la alin. (6) au obligaţia de a întocmi, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul României,
un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.

(la data 01-feb-2014 Art. 151, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 96. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 152: Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

(la data 02-mai-2016 Art. 152 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de
trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a
unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei
infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi
infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor
determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;

(la data 01-apr-2018 Art. 152, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei,
importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.

(la data 02-mai-2016 Art. 152, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire
penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului care colaborează cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.

(la data 01-feb-2014 Art. 152 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 97. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 153: Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
(1) Procurorul poate solicita unei instituţii de credit sau oricărei altei instituţii care deţine date privind situaţia financiară
a unei persoane comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există
indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie
probe.

(la data 23-mai-2016 Art. 153, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 31. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care
trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): instituţia care este în posesia ori care are sub
control datele, numele suspectului sau inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), menţionarea
obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate.
(3) Instituţia prevăzută la alin. (1) este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 153 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 98. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL V: Conservarea datelor informatice
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 99. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 154: Conservarea datelor informatice
(1) Dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, în scopul strângerii de
probe ori identificării făptuitorului, suspectului sau a inculpatului, procurorul care supraveghează sau efectuează
urmărirea penală poate dispune conservarea imediată a anumitor date informatice, inclusiv a datelor referitoare la
traficul informaţional, care au fost stocate prin intermediul unui sistem informatic şi care se află în posesia sau sub
controlul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, în cazul în care există pericolul pierderii sau modificării acestora.
(2) Conservarea se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, pe o durată de
maximum 60 de zile, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului în posesia cărora se află datele informatice ori care le au sub control, numele făptuitorului, suspectului sau
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inculpatului, dacă este cunoscut, descrierea datelor ce trebuie conservate, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la
alin. (1), durata pentru care a fost emisă, menţionarea obligaţiei persoanei sau furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a conserva imediat
datele informatice indicate şi de a le menţine integritatea, în condiţii de confidenţialitate.
(3) Măsura conservării poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de procuror, o singură dată, pe o durată
de maximum 30 de zile.
(4) Ordonanţa procurorului se transmite, de îndată, oricărui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în posesia căruia se află datele prevăzute la alin. (1)
ori care le are sub control, acesta fiind obligat să le conserve imediat, în condiţii de confidenţialitate.
(5) În cazul în care datele referitoare la traficul informaţional se află în posesia mai multor furnizori de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorul în posesia sau
sub controlul căruia se află datele informatice are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia organului de urmărire
penală informaţiile necesare identificării celorlalţi furnizori, în vederea cunoaşterii tuturor elementelor din lanţul de
comunicare folosit.
(6) În termenul prevăzut la alin. (2) şi (3), procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate, cu
autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, să solicite unui furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor conservate
potrivit legii ori poate dispune ridicarea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 170 alin. (21)-(25), alin. (4) şi (5) şi ale art. 171
se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire
penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(71) Dispoziţiile alin. (1)-(7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la datele informatice, inclusiv la datele
referitoare la traficul informaţional, stocate prin intermediul unui sistem informatic care se află în posesia sau sub
controlul altor persoane.

(la data 02-mai-2016 Art. 154, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul V completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(8) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încunoştinţeze, în scris, persoanele faţă de care se
efectuează urmărirea penală şi ale căror date au fost conservate.

(la data 01-feb-2014 Art. 154 din partea 1, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 100. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 155:
[textul din Art. 155 din partea 1, titlul IV, capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 101. din titlul
III din Legea 255/2013]
CAPITOLUL VI: Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 102. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 156: Dispoziţii comune
(1) Percheziţia poate fi domiciliară, corporală, informatică sau a unui vehicul.
(2) Percheziţia se efectuează cu respectarea demnităţii, fără a constitui ingerinţă disproporţională în viaţa privată.
SECŢIUNEA 1: Percheziţia domiciliară
Art. 157: Cazurile şi condiţiile în care se poate dispune percheziţia domiciliară
(1) Percheziţia domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu
privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o
infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această
infracţiune, la conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.
(2) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau orice spaţiu delimitat în orice mod ce aparţine ori este folosit de o persoană
fizică sau juridică.

(la data 01-feb-2014 Art. 157 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 103. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 158: Procedura de emitere a mandatului de percheziţie domiciliară
(1) Percheziţia domiciliară poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În cursul judecăţii, percheziţia se dispune, din oficiu sau la cererea
procurorului, de către instanţa învestită cu judecarea cauzei.
(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă:
a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt suspiciuni rezonabile privind existenţa sau
posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri;
b) indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu
privire la deţinerea obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o infracţiune;

(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (2), litera B. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III
din Legea 255/2013 )

c) indicarea infracţiunii, a probelor sau a datelor din care rezultă că în locul în care se solicită efectuarea percheziţiei se
află suspectul ori inculpatul sau pot fi descoperite probe cu privire la săvârşirea infracţiunii ori urme ale săvârşirii
infracţiunii;
d) numele, prenumele şi, dacă este necesar, descrierea suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află
în locul unde se efectuează percheziţia, precum şi indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii ori a altor obiecte despre care
se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziţionat.

(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (2), litera D. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III
din Legea 255/2013 )

(3) În cazul în care, în timpul efectuării percheziţiei, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele
căutate s-au ascuns în locuri învecinate, mandatul de percheziţie este valabil, în condiţiile legii, şi pentru aceste locuri.
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Continuarea efectuării percheziţiei în această situaţie se încuviinţează de către procuror.
(4) Procurorul înaintează cererea împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(5) Cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei domiciliare se soluţionează, în termen de 24 de ore,
în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Judecătorul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când este întemeiată, şi încuviinţarea efectuării
percheziţiei şi emite de îndată mandatul de percheziţie. Întocmirea minutei este obligatorie.
(7) Încheierea instanţei şi mandatul de percheziţie trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de percheziţie;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăşi 15 zile;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia sau, dacă este cazul, şi a locurilor învecinate acestuia;
g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, reşedinţa ori sediul căreia se efectuează percheziţia, dacă este
cunoscută;
h) numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
i) descrierea făptuitorului, suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află în locul unde se efectuează
percheziţia, indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau a altor obiecte despre care se presupune că există în locul ce
urmează a fi percheziţionat;

(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (7), litera I. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III din
Legea 255/2013 )

j) menţiunea că mandatul de percheziţie poate fi folosit o singură dată;
k) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(8) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 157,
dispune, prin încheiere, respingerea cererii de efectuare a percheziţiei domiciliare.

(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării
percheziţiei domiciliare nu este supusă căilor de atac.
(10) O nouă cerere de efectuare a unei percheziţii domiciliare în acelaşi loc poate fi formulată dacă au apărut ori s-au
descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecător.
(11) În cursul judecăţii, din oficiu sau la cererea procurorului, instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei
percheziţii în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a inculpatului, precum şi în cazul în care
există suspiciuni rezonabile că în locul unde se solicită efectuarea percheziţiei există mijloace materiale de probă ce au
legătură cu infracţiunea ce face obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2)-(8) şi ale art. 157 se aplică în mod corespunzător.
Art. 159: Efectuarea percheziţiei domiciliare
(1) Mandatul de percheziţie se comunică procurorului, care ia măsuri pentru executarea acestuia.
(2) Percheziţia se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoţit, după caz, de lucrători operativi.
(3) Percheziţia domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00, cu excepţia infracţiunii flagrante
sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră.
(4) În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau
accesul altor persoane în locul unde se efectuează percheziţia, pe durata efectuării acesteia.
(5) Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului emis de
judecător persoanei la care se va efectua percheziţia, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă,
oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care cunoaşte persoana la care se va efectua percheziţia şi,
dacă este cazul, custodelui.
(6) În cazul percheziţiei efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul de percheziţie se înmânează
reprezentantului acesteia sau, în lipsa reprezentantului, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care se
află în sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.
(7) În cazul în care efectuarea percheziţiei este extinsă în locuinţele învecinate în condiţiile art. 158 alin. (3), persoanele
din aceste spaţii vor fi înştiinţate cu privire la extinderea efectuării percheziţiei.
(8) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se solicită, înainte de începerea percheziţiei, predarea de bunăvoie a
persoanelor sau a obiectelor căutate. Percheziţia nu se mai efectuează dacă persoanele sau obiectele indicate în
mandat sunt predate.
(9) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se aduce la cunoştinţă că au dreptul ca la efectuarea percheziţiei să
participe un avocat. Dacă se solicită prezenţa unui avocat, începerea percheziţiei este amânată până la sosirea
acestuia, dar nu mai mult de două ore de la momentul la care acest drept este comunicat, luându-se măsuri de
conservare a locului ce urmează a fi percheziţionat. În cazuri excepţionale, ce impun efectuarea percheziţiei de
urgenţă, sau în cazul în care avocatul nu poate fi contactat, percheziţia poate începe şi înainte de expirarea termenului
de două ore.
(10) De asemenea, persoanei percheziţionate i se va permite să fie asistată ori reprezentată de o persoană de
încredere.

(la data 01-feb-2014 Art. 159, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 105. din titlul III din Legea
255/2013 )

(11) Când persoana la care se face percheziţia este reţinută ori arestată, va fi adusă la percheziţie. În cazul în care nu
poate fi adusă, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, precum şi percheziţia domiciliară se fac în prezenţa unui reprezentant
ori martor asistent.
(12) Organul judiciar care efectuează percheziţia are dreptul să deschidă, prin folosirea forţei, încăperile, spaţiile,
mobilierul şi alte obiecte în care s-ar putea găsi obiectele, înscrisurile, urmele infracţiunii sau persoanele căutate, în cazul
în care posesorul acestora nu este prezent sau nu doreşte să le deschidă de bunăvoie. La deschiderea acestora,
organele judiciare ce efectuează percheziţia trebuie să evite daunele nejustificate.
(13) Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta
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pentru care se efectuează urmărirea penală. Obiectele sau înscrisurile a căror circulaţie ori deţinere este interzisă sau în
privinţa cărora există suspiciunea că pot avea o legătură cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se
pune în mişcare din oficiu se ridică întotdeauna.
(14) În mod excepţional, percheziţia poate începe fără înmânarea copiei mandatului de percheziţie, fără solicitarea
prealabilă de predare a persoanei sau a obiectelor, precum şi fără informarea prealabilă privind posibilitatea solicitării
prezenţei unui avocat ori a unei persoane de încredere, în următoarele cazuri:
a) când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce
prezintă importanţă pentru cauză;
b) dacă există suspiciunea că în spaţiul în care urmează a se efectua percheziţia se află o persoană a cărei viaţă sau
integritate fizică este pusă în pericol;
c) dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage procedurii.

(la data 01-feb-2014 Art. 159, alin. (14), litera C. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 106. din titlul III
din Legea 255/2013 )

(15) În cazul în care în spaţiul unde urmează a fi efectuată percheziţia nu se află nicio persoană, aceasta se
efectuează în prezenţa unui martor asistent.
(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) şi (15), copia mandatului de percheziţie se înmânează de îndată ce este posibil.
(17) Organele judiciare care efectuează percheziţia pot folosi forţa, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde
într-un domiciliu:
a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistenţă armată sau alte tipuri de violenţă ori există un pericol cu
privire la distrugerea probelor;
b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare de a pătrunde în
domiciliu.
(18) Este interzisă efectuarea în acelaşi timp cu percheziţia a oricăror acte procedurale în aceeaşi cauză, care prin
natura lor împiedică persoana la care se face percheziţia să participe la efectuarea acesteia, cu excepţia situaţiei în care
se desfăşoară, în aceeaşi cauză, simultan mai multe percheziţii.
(19) Locul în care se desfăşoară percheziţia, precum şi persoanele sau obiectele găsite pe parcursul percheziţionării
pot fi fotografiate ori înregistrate audiovideo.
(20) Înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate procesului-verbal de percheziţie şi fac parte
integrantă din acesta.
Art. 160: Identificarea şi păstrarea obiectelor
(1) După identificare, obiectele sau înscrisurile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate şi persoanelor prezente,
pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către acestea spre neschimbare, după care se etichetează şi se sigilează.
(2) Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete şi sigilii se împachetează sau se închid, pe
cât posibil împreună, după care se aplică sigilii.
(3) Obiectele care nu pot fi ridicate se lasă în păstrarea celui la care se află sau a unui custode. Persoanei căreia i se
lasă spre păstrare obiectele i se pune în vedere că are obligaţia de a le păstra şi conserva, precum şi de a le pune la
dispoziţia organelor de urmărire penală, la cererea acestora, sub sancţiunea prevăzută la art. 275 din Codul penal.
(4) Probele pentru analiză se iau cel puţin în dublu şi se sigilează. Una dintre probe se lasă celui de la care se ridică, iar
în lipsa acestuia, uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (11).
Art. 161: Procesul-verbal de percheziţie
(1) Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării percheziţiei sunt consemnate într-un proces-verbal.
(2) Procesul-verbal trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) numărul şi data mandatului de percheziţie;
c) locul unde este încheiat;
d) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi
intervenite;
e) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor ce au fost prezente la efectuarea percheziţiei, cu menţionarea
calităţii acestora;
f) efectuarea informării persoanei la care se va efectua percheziţia cu privire la dreptul de a contacta un avocat care să
participe la percheziţie;
g) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi
ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile
în care suspectul sau inculpatul a fost prins;
h) obiecţiile şi explicaţiile persoanelor care au participat la efectuarea percheziţiei, precum şi menţiunile referitoare la
înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate;
i) menţiuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost lăsate în păstrare;
j) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
(3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, de persoana la care s-a făcut
percheziţia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent, precum şi de persoanele arătate la alin. (2) lit. e). Dacă vreuna
dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele
imposibilităţii sau refuzului de a semna.
(4) O copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziţia sau de la care s-au ridicat obiectele şi
înscrisurile ori uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la percheziţie.
Art. 162: Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
(1) Obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de probă sunt ataşate la dosar sau păstrate în alt mod, iar
urmele săvârşirii infracţiunii se ridică şi sunt conservate.
(2) Obiectele, înscrisurile şi urmele ridicate, care nu sunt ataşate la dosar, pot fi fotografiate. Fotografiile se vizează de
organul de urmărire penală şi se ataşează la dosar.
(3) Mijloacele materiale de probă se păstrează de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată la care se
găseşte dosarul, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
(4) Obiectele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin, cu excepţia celor care sunt supuse
confiscării, în condiţiile legii.
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(la data 01-feb-2014 Art. 162, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 107. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă nu sunt supuse confiscării, în condiţiile legii, pot fi restituite, chiar
înainte de soluţionarea definitivă a procesului, persoanei căreia îi aparţin, în afară de cazul când prin această restituire s-
ar putea stânjeni aflarea adevărului. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere persoanei
căreia i-au fost restituite obiectele că este obligată să le păstreze până la soluţionarea definitivă a cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 162, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 107. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 163: Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă sunt dintre acelea prevăzute la art. 252 alin. (2) şi dacă nu sunt
restituite, se conservă sau se valorifică potrivit prevederilor art. 252.
Art. 164: Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la
alte persoane juridice de drept public
Percheziţia la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public se efectuează potrivit
prevederilor prezentei secţiuni, după cum urmează:
a) organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului de percheziţie reprezentantului autorităţii,
instituţiei sau persoanei juridice de drept public;
b) percheziţia se efectuează în prezenţa reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public ori
a altei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu;
c) o copie de pe procesul-verbal de percheziţie se lasă reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de
drept public.
SECŢIUNEA 2: Alte forme de percheziţie
Art. 165: Cazurile şi condiţiile în care se efectuează percheziţia corporală
(1) Percheziţia corporală presupune examinarea corporală externă a unei persoane, a cavităţii bucale, a nasului, a
urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, a obiectelor pe care o persoană le are asupra sa sau sub controlul său, la
momentul efectuării percheziţiei.
(2) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii corporale vor fi descoperite urme
ale infracţiunii, corpuri delicte ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză, organele
judiciare sau orice autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii publice procedează la efectuarea acesteia.
Art. 166: Efectuarea percheziţiei corporale
(1) Organul judiciar trebuie să ia măsuri ca percheziţia să fie efectuată cu respectarea demnităţii umane.
(2) Percheziţia se efectuează de o persoană de acelaşi sex cu persoana percheziţionată.
(3) Înainte de începerea percheziţiei, persoanei percheziţionate i se solicită predarea de bunăvoie a obiectelor căutate.
Dacă obiectele căutate sunt predate, nu se mai efectuează percheziţia, cu excepţia cazului când se consideră util să se
procedeze la aceasta, pentru căutarea altor obiecte sau urme.
(4) Procesul-verbal de percheziţie trebuie să cuprindă:
a) numele şi prenumele persoanei percheziţionate;
b) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a efectuat percheziţia;
c) enumerarea obiectelor găsite cu ocazia percheziţiei;
d) locul unde este încheiat;
e) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi
intervenite;
f) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi
ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile
în care suspectul sau inculpatul a fost găsit.
(5) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie şi de persoana percheziţionată.
Dacă persoana percheziţionată nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre
motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
(6) O copie a procesului-verbal se lasă persoanei percheziţionate.
(7) Dispoziţiile art. 162 se aplică în mod corespunzător.
Art. 167: Percheziţia unui vehicul
(1) Percheziţia unui vehicul constă în examinarea exteriorului ori interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de transport
ori a componentelor acestora.
(2) Percheziţia unui vehicul se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 165 alin. (2).
(3) Prevederile art. 162, 165 şi 166 se aplică în mod corespunzător.
Art. 168: Percheziţia informatică

(la data 01-feb-2014 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 108. din titlul III din Legea 255/2013
)

(1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege procedeul de
cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a
datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure
integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul
parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune
efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor
este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice împreună cu
dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 36 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviinţarea efectuării
percheziţiei informatice şi emite de îndată mandatul de percheziţie.
(6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat, precum şi numele
suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (6), litera F. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din
Legea 255/2013 )

g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării
percheziţiei informatice nu este supusă căilor de atac.
(8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor
informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare
a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul dispune de îndată conservarea,
copierea datelor informatice identificate şi va solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1)-(7)
aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele
ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.
(10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea
activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc
de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor
conţinute de acestea.
(11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezenţa
suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (11) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist
care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de
cercetare penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:
a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori
numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (13), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III
din Legea 255/2013 )

b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;
c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;
d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice faţă de care s-a
dispus percheziţia;
e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;
f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziţiei;
g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;
h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.
(14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată fără ca faptele şi
împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.
(15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.
(16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului, a
părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice
dispuse de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8)-(15).

(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (15) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 1681: Efectuarea percheziţiei informatice de lucrători de poliţie
Efectuarea percheziţiei informatice prevăzută la art. 168 alin. (12) se poate realiza şi de către lucrători de poliţie
specializaţi, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.

(la data 23-mai-2016 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 169:
[textul din Art. 169 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
111. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 170:
[textul din Art. 170 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
112. din titlul III din Legea 255/2013]
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Art. 171:
[textul din Art. 171 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
114. din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢIUNEA 3: Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Art. 169: Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia să ridice obiectele şi înscrisurile ce pot servi ca mijloc
de probă în procesul penal.
Art. 170: Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
(1) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi sunt temeiuri
de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată poate dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte şi să le predea,
sub luare de dovadă.
(2) De asemenea, în condiţiile alin. (1), organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune ca:
a) orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României să comunice anumite date informatice aflate în posesia
sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare a datelor informatice;
b) orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului să comunice anumite date referitoare la abonaţi, utilizatori şi la serviciile prestate, aflate în posesia sau sub
controlul său, altele decât conţinutul comunicaţiilor şi decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j).
(21) Persoanele fizice sau juridice, inclusiv furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii
de comunicaţii electronice destinate publicului, au posibilitatea să asigure semnarea datelor solicitate în baza alin. (2),
utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(22) Orice persoană autorizată care transmite date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să semneze datele
transmise utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel
responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
(23) Orice persoană autorizată care primeşte date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să verifice integritatea
datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă
bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea
neambiguă a persoanei autorizate.
(24) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea şi
securitatea acestor date.
(25) Aplicarea prevederilor alin. (21)-(24) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(3) abrogat
(4) [textul din Art. 170, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(5) [textul din Art. 170, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(6) [textul din Art. 170, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 171: Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri
(1) Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanţă, sau
instanţa de judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită. În cursul judecăţii dispoziţia de ridicare silită a obiectelor sau
înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire, prin organul de cercetare penală.
(2) Împotriva măsurii dispuse potrivit alin. (1) sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia se poate face plângere
de către orice persoană interesată. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 110. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei trebuie să cuprindă: numele şi semnătura
persoanei care a dispus predarea, numele persoanei care este obligată să predea obiectul, înscrisul ori datele
informatice, descrierea obiectului, înscrisului sau a datelor informatice ce trebuie predate, precum şi data şi locul unde
trebuie să fie predate.
(4) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că şi o copie a unui înscris sau a datelor
informatice poate servi ca mijloc de probă, reţine numai copia.
(5) Dacă obiectul, înscrisul sau datele informatice au caracter secret ori confidenţial, prezentarea sau predarea se face
în condiţii care să asigure păstrarea secretului ori a confidenţialităţii.

(la data 23-mai-2016 Art. 171, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

CAPITOLUL VII: Expertiza şi constatarea
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 115. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 172: Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării
(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări
ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.
(2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin
ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.
(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi
a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
(4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi
autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
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(5) Expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale.
(6) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie
să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la
care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi.
(7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau
alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care
funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile
în mod corespunzător.
(8) La efectuarea expertizei pot participa experţi independenţi autorizaţi, numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor
procesuali principali.
(9) Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară
lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă
efectuarea unei constatări.
(10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara
acestora.
(11) Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
(12) După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau
când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize.

(la data 23-mai-2016 Art. 172, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 35. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 173: Numirea expertului
(1) Expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei.
(2) Organul de urmărire penală sau instanţa desemnează, de regulă, un singur expert, cu excepţia situaţiilor în care, ca
urmare a complexităţii expertizei, sunt necesare cunoştinţe specializate din discipline distincte, situaţie în care
desemnează doi sau mai mulţi experţi.

(la data 01-feb-2014 Art. 173, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 117. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un institut sau laborator de specialitate,
desemnarea unuia sau a mai multor experţi se face de către acea instituţie, potrivit legii.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert
recomandat de acestea. În cazul în care expertiza este dispusă de instanţă, procurorul poate solicita ca un expert
recomandat de acesta să participe la efectuarea expertizei.
(5) Expertul, instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate, la cererea expertului, poate solicita,
atunci când consideră necesar, participarea specialiştilor de la alte instituţii sau avizul acestora.
(6) Instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate comunică organului judiciar care a dispus
efectuarea expertizei numele experţilor desemnaţi.
Art. 174: Incompatibilitatea expertului
(1) Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca
expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi
concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 174 alin. (1), care nu prevede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art. 54 din acelaşi
act normativ şi în ceea ce îl priveşte pe specialistul care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara
acestora, care efectuează constatarea potrivit art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, este
neconstituţională.

(la data 29-iun-2017 Art. 174, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 87/2019 )

(2) În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cât şi pe aceea
de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali.

(la data 23-mai-2016 Art. 174, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 36. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(21) Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul
aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei
respective la solicitarea organului judiciar.

(la data 23-mai-2016 Art. 174, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII completat de Art. II, punctul 37. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) [textul din Art. 174, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
118. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Dispoziţiile art. 66-68 se aplică în mod corespunzător.
Art. 175: Drepturile şi obligaţiile expertului
(1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza
depunerea mărturiei.
(2) Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
(3) Expertul poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori
împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate.
(4) Expertul poate cere lămuriri părţilor şi subiecţilor procesuali principali, cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de
organele judiciare.
(5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe
care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de către
organele judiciare în funcţie de natura şi complexitatea cauzei şi de cheltuielile suportate sau care urmează a fi
suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituţia medico-legală ori institutul sau laboratorul de
specialitate, costul expertizei este stabilit în condiţiile prevăzute de legea specială.
(6) Expertul poate beneficia şi de măsuri de protecţie, în condiţiile prevăzute la art. 125.
(7) Expertul are obligaţia de a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată ori de câte
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ori este chemat şi de a-şi întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanţa organului
de urmărire penală sau în încheierea instanţei. Termenul-limită din ordonanţă sau încheiere poate fi prelungit, la cererea
expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni.
(8) Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum şi
răspunderea civilă a expertului sau a instituţiei desemnate să o efectueze pentru prejudiciile cauzate.
Art. 176: Înlocuirea expertului
(1) Expertul poate fi înlocuit dacă refuză sau, în mod nejustificat, nu finalizează raportul de expertiză până la termenul
fixat.
(2) Înlocuirea se dispune prin ordonanţă de către organul de urmărire penală sau prin încheiere de către instanţă, după
citarea expertului, şi se comunică asociaţiei sau corpului profesional de care aparţine acesta.
(3) Expertul este, de asemenea, înlocuit când este admisă declaraţia sa de abţinere sau cererea de recuzare ori în
cazul în care se află în imposibilitate obiectivă de a efectua sau finaliza expertiza.
(4) Expertul înlocuit trebuie, sub sancţiunea prevăzută la art. 283 alin. (4), să pună de îndată la dispoziţia organului
judiciar toate actele sau obiectele încredinţate, precum şi observaţiile cu privire la activităţile desfăşurate până la
momentul înlocuirii sale.
Art. 177: Procedura efectuării expertizei
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la
care sunt chemate părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi expertul, dacă acesta a fost desemnat.
(2) La termenul fixat se aduce la cunoştinţa procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali şi a expertului
obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi li se pune în vedere că au dreptul să facă
observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt
indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
(3) Expertul este înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate
orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în
conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali sunt încunoştinţaţi că au dreptul să ceară numirea câte unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
(5) După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi, de subiecţii procesuali principali şi expert, organul de
urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza,
încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile sau subiecţii procesuali principali.
(6) Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un laborator de expertiză
criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispoziţiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezenţa
expertului în faţa organului judiciar.
Art. 178: Raportul de expertiză
(1) După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările şi opinia expertului sunt consemnate într-un raport.
(2) Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în acelaşi
raport.
(3) Raportul de expertiză se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
(4) Raportul de expertiză cuprinde:
a) partea introductivă, în care se arată organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus
efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului, obiectivele la care expertul urmează să răspundă, data la care a
fost efectuată, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată, dovada încunoştinţării părţilor, dacă au participat la
aceasta şi au dat explicaţii în cursul expertizei, data întocmirii raportului de expertiză;
b) partea expozitivă prin care sunt descrise operaţiile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi
echipamentele utilizate;

(la data 01-feb-2014 Art. 178, alin. (4), litera B. din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 119. din titlul III din Legea
255/2013 )

c) concluziile, prin care se răspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare, precum şi orice alte precizări şi
constatări rezultate din efectuarea expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
(5) În situaţia în care expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor ori a subiecţilor procesuali principali, aceştia sau
avocatul lor sunt încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză şi cu privire la dreptul la studierea
raportului.
Art. 179: Audierea expertului
(1) În cursul urmăririi penale sau al judecăţii, expertul poate fi audiat de organul de urmărire penală sau de instanţă, la
cererea procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali sau din oficiu, dacă organul judiciar apreciază că
audierea este necesară pentru lămurirea constatărilor sau concluziilor expertului.
(2) Dacă expertiza a fost efectuată de o instituţie medico-legală, institut sau laborator de specialitate, instituţia va
desemna un expert, dintre persoanele care au participat la efectuarea expertizei, ce urmează a fi audiat de către
organul de urmărire penală sau de instanţă.
(3) Audierea expertului se efectuează potrivit dispoziţiilor privitoare la audierea martorilor.
Art. 180: Suplimentul de expertiză
(1) Când organul de urmărire penală sau instanţa constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, iar
această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către
acelaşi expert. Când nu este posibilă desemnarea aceluiaşi expert, se dispune efectuarea unei alte expertize de către
un alt expert.
(2) Când expertiza a fost efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, unui institut sau laborator de specialitate, organul
de urmărire penală sau instanţa se adresează instituţiei respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză.
Art. 181: Efectuarea unei noi expertize
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de
expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar
aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o
instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii.
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Art. 1811: Obiectul constatării şi raportul de constatare
(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă
specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.
(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi
echipamentelor utilizate şi concluziile constatării.

(la data 01-feb-2014 Art. 181 din partea 1, titlul IV, capitolul VII completat de Art. 102, punctul 120. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 182: Lămuririle cerute la institutul de emisiune
În cazurile privitoare la infracţiunea de falsificare de monedă ori de alte valori, organul de urmărire penală sau instanţa
poate cere lămuriri institutului de emisiune.
Art. 183: Prezentarea scriptelor de comparaţie
(1) În cauzele privind infracţiuni de fals în înscrisuri, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune
să fie prezentate scripte de comparaţie.
(2) Dacă scriptele se găsesc în depozite publice, autorităţile în drept sunt obligate a le elibera.
(3) Dacă scriptele se găsesc la o persoană, organul de urmărire penală sau instanţa îi pune în vedere să le prezinte.
(4) Scriptele se introduc într-un plic sigilat care se vizează de organul de urmărire penală sau de preşedintele
completului de judecată şi se semnează de acela care le prezintă.
(5) Organul de urmărire penală ori instanţa poate solicita suspectului sau inculpatului să prezinte o piesă scrisă cu
mâna sa ori să scrie după dictare.
(6) Dacă suspectul sau inculpatul refuză, se face menţiune în procesul-verbal. Refuzul de a se conforma solicitării
organului de urmărire penală sau instanţei nu poate fi interpretat în defavoarea suspectului sau inculpatului.
Art. 184: Expertiza medico-legală psihiatrică
(1) În cazul infracţiunilor comise de minorii cu vârsta între 14 şi 16 ani, în cazul uciderii sau vătămării copilului nou-
născut ori a fătului de către mamă, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa are o îndoială asupra
discernământului suspectului ori inculpatului în momentul săvârşirii infracţiunii ce face obiectul acuzaţiei, se dispune
efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se totodată termenul de prezentare în vederea
examinării.

(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Expertiza se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale de către o comisie, constituită potrivit legii.
(3) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează după obţinerea consimţământului scris al persoanei ce urmează
a fi supusă expertizei, exprimat, în prezenţa unui avocat ales sau din oficiu, în faţa organului judiciar, iar în cazul
minorului, şi în prezenţa ocrotitorului legal.

(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cazul în care suspectul sau inculpatul refuză în cursul urmăririi penale efectuarea expertizei ori nu se prezintă în
vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, organul de cercetare penală sesizează procurorul sau
judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii unui mandat de aducere în scopul prezentării la comisia medico-
legală psihiatrică. Dispoziţiile art. 265 alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul în care consideră că este necesară o examinare complexă, ce necesită internarea medicală a suspectului
sau a inculpatului într-o instituţie sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, comisia medico-legală sesizează
organul de urmărire penală sau instanţa cu privire la necesitatea luării măsurii internării nevoluntare.
(6) În cursul urmăririi penale, procurorul, dacă apreciază că solicitarea comisiei medico-legale este întemeiată, poate
cere judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă
sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de internare ori sediul
parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea luarea măsurii internării nevoluntare, pentru
maximum 30 de zile, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
(7) Propunerea procurorului de luare a măsurii internării nevoluntare trebuie să cuprindă, după caz, menţiuni cu privire
la: fapta pentru care se efectuează cercetarea penală, încadrarea juridică, denumirea infracţiunii; faptele şi împrejurările
din care rezultă îndoiala asupra discernământului suspectului sau inculpatului, sesizarea comisiei medico-legale
psihiatrice cu privire la refuzul suspectului sau inculpatului de a se interna, motivarea necesităţii luării măsurii internării şi
a proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit. Propunerea împreună cu dosarul cauzei se prezintă judecătorului de
drepturi şi libertăţi.
(8) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează ziua şi ora de soluţionare a propunerii de luare a măsurii internării
nevoluntare, în cel mult 3 zile de la data sesizării, având obligaţia de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul
fixat. Termenul se comunică procurorului, precum şi avocatului suspectului sau inculpatului, căruia i se acordă, la cerere,
dreptul de a studia dosarul cauzei şi propunerea formulată de procuror.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata
pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituţie de
specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

(la data 18-ian-2019 Art. 184, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2018 )

(9) Soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare se face numai în prezenţa suspectului sau
inculpatului, în afară de cazul când acesta este dispărut, se sustrage sau când din cauza stării sănătăţii sau din cauză de
forţă majoră ori stare de necesitate nu se poate prezenta.
(10) Participarea procurorului şi a avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
(11) În cazul admiterii propunerii de internare nevoluntară, încheierea judecătorului trebuie să cuprindă:
a) datele de identitate ale suspectului sau inculpatului;
b) descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul, încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii;
c) faptele şi împrejurările din care rezultă îndoială asupra stării psihice a suspectului sau inculpatului;
d) motivarea necesităţii luării măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice şi a
proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit;
e) durata măsurii internării.
(12) După luarea măsurii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege,
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motivele internării, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(13) După dispunerea internării, dacă suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi
libertăţi informează administraţia locului de deţinere despre măsura internării şi dispune transferul arestatului într-o
secţie de psihiatrie a unui penitenciar-spital.
(14) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la
pronunţare. Contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune internarea nevoluntară nu suspendă executarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (14) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(15) Contestaţia formulată de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus internarea nevoluntară se
soluţionează în termen de 3 zile de la data înregistrării acesteia şi nu este suspensivă de executare.
(16) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de procuror, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară dispune
citarea suspectului sau inculpatului. Participarea avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este
obligatorie.

(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (16) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(17) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de suspect sau de inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic
superioară comunică acestuia şi procurorului data stabilită pentru judecarea contestaţiei şi le acordă posibilitatea de a
depune observaţii scrise până la acea dată, în afară de cazul când apreciază că prezenţa suspectului sau inculpatului,
participarea procurorului şi formularea de concluzii orale de către aceştia sunt necesare pentru justa soluţionare a
contestaţiei.
(18) În cazul admiterii contestaţiei formulate de suspect sau inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară
dispune respingerea propunerii de internare şi externarea, dacă este cazul, de îndată, a suspectului sau inculpatului,
dacă acesta nu este deţinut sau arestat chiar şi în altă cauză.
(19) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei. Dacă încheierea
judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de contestaţie.
(20) În cursul judecăţii, dacă inculpatul refuză efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia
medico-legală psihiatrică, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere în
condiţiile art. 265.
(21) Măsura internării nevoluntare poate fi luată de instanţă în cursul judecăţii la propunerea comisiei medico-legale
psihiatrice. Dispoziţiile alin. (6)-(19) se aplică în mod corespunzător.
(22) Imediat după luarea măsurii internării nevoluntare sau în cazul schimbării ulterioare a locului de internare,
judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, preşedintele completului de judecată care a dispus măsura
încunoştinţează despre aceasta şi despre locul internării un membru al familiei suspectului sau inculpatului ori o altă
persoană desemnată de acesta, precum şi instituţia medico-legală care efectuează expertiza, încheindu-se în acest
sens un proces-verbal. Instituţia de specialitate are obligaţia de a informa organele judiciare despre schimbarea locului
internării.
(23) Hotărârea prin care dispune internarea nevoluntară se pune în executare de procuror prin intermediul organelor
de poliţie.
(24) În cazul în care suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa
ce a dispus măsura internării într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice
informează, de îndată, administraţia locului de deţinere sau arestare despre măsura dispusă.
(25) Măsura internării medicale în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice poate fi prelungită o singură
dată, pe o durată de cel mult 30 de zile. Comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează procurorul sau, după
caz, instanţa asupra necesităţii prelungirii măsurii internării cu cel puţin 7 zile înainte de expirarea acesteia. Sesizarea
trebuie să conţină descrierea activităţilor efectuate, motivele pentru care examinarea nu a fost finalizată pe parcursul
internării, examinările ce urmează a fi efectuate, precizarea perioadei pentru care este necesară prelungirea. Dispoziţiile
alin. (6)-(24) se aplică în mod corespunzător.
(26) În cazul în care înainte de expirarea duratei internării nevoluntare se constată că aceasta nu mai este necesară,
comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sau persoana internată sesizează de îndată organul care a dispus
măsura, în vederea revocării acesteia. Sesizarea se soluţionează de urgenţă, în camera de consiliu, cu participarea
procurorului, după audierea avocatului ales sau din oficiu al persoanei internate. Încheierea pronunţată de judecătorul
de drepturi şi libertăţi sau de instanţă nu este supusă niciunei căi de atac.
(27) Dacă în cursul efectuării expertizei medico-legale psihiatrice se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 247, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează organele judiciare în vederea luării măsurii de
siguranţă a internării medicale provizorii.
(28) Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării
expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condiţiile art. 72 din Codul penal.
Art. 185: Autopsia medico-legală
(1) Autopsia medico-legală se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată, în caz de
moarte violentă ori când aceasta este suspectă de a fi violentă sau când nu se cunoaşte cauza morţii ori există o
suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracţiune ori în legătură cu comiterea unei
infracţiuni. În cazul în care corpul victimei a fost înhumat, este dispusă exhumarea pentru examinarea cadavrului prin
autopsie.
(2) Procurorul dispune de îndată efectuarea unei autopsii medico-legale dacă decesul s-a produs în perioada în care
persoana se află în custodia poliţiei, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare
sau în cazul oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, a aplicării torturii sau a oricărui
tratament inuman.
(3) Pentru a constata dacă există motive pentru a efectua autopsia medico-legală, organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată poate solicita opinia medicului legist.
(4) Autopsia se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale, potrivit legii speciale.
(5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptaţi şi specialişti din alte domenii medicale, în vederea stabilirii
cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu excepţia medicului care a tratat persoana decedată.
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(6) Cu ocazia efectuării autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru stabilirea identităţii, inclusiv
prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic judiciar.
(7) Organul de urmărire penală trebuie să încunoştinţeze un membru de familie despre data autopsiei şi despre dreptul
de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei.
(8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocmeşte un raport de expertiză, care cuprinde constatările şi concluziile
sale cu privire la:
a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dacă identitatea nu este cunoscută;
b) felul morţii;
c) cauza medicală a morţii;
d) existenţa leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant şi legătura de
cauzalitate dintre leziunile traumatice şi deces;
e) rezultatele investigaţiilor de laborator efectuate asupra probelor biologice prelevate de la cadavru şi a substanţelor
suspecte descoperite;

(la data 01-feb-2014 Art. 185, alin. (8), litera E. din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 122. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) urmele biologice găsite pe corpul persoanei decedate;
g) data probabilă a morţii;
h) orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morţii.
Art. 186: Exhumarea
(1) Exhumarea poate fi dispusă de către procuror sau de către instanţa de judecată în vederea stabilirii felului şi cauzei
morţii, a identificării cadavrului sau pentru stabilirea oricăror elemente necesare soluţionării cauzei.
(2) Exhumarea se face în prezenţa organului de urmărire penală.
(3) Dispoziţiile art. 185 alin. (4)-(8) se aplică în mod corespunzător.
Art. 187: Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou-născutului
(1) Autopsia medico-legală a unui fetus se dispune pentru a se stabili vârsta intrauterină, capacitatea de supravieţuire
extrauterină, felul şi cauza morţii, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.
(2) Autopsia medico-legală a unui nou-născut se dispune pentru a se stabili dacă copilul a fost născut viu, viabilitatea,
durata supravieţuirii extrauterine, felul şi cauza medicală a morţii, data morţii, dacă i s-au acordat îngrijiri medicale după
naştere, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.
Art. 188: Expertiza toxicologică
(1) În cazul în care există o suspiciune cu privire la producerea unei intoxicaţii, se dispune efectuarea unei expertize
toxicologice.

(la data 01-feb-2014 Art. 188, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 123. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Produsele considerate suspecte că ar fi determinat intoxicaţia sunt trimise instituţiei medico-legale sau unei alte
instituţii specializate.

(la data 01-feb-2014 Art. 188, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 123. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Concluziile expertizei toxicologice cuprind constatări de specialitate cu privire la tipul substanţei toxice, cantitatea,
calea de administrare, precum şi consecinţele posibile ale substanţei descoperite, cât şi alte elemente care să ajute la
stabilirea adevărului.
Art. 189: Examinarea medico-legală a persoanei
(1) Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni se
efectuează conform legii speciale.
(2) Medicul legist care a efectuat examinarea medico-legală întocmeşte un certificat medico-legal sau, după caz, un
raport de expertiză.
(3) Constatarea leziunilor traumatice este efectuată, de regulă, printr-o examinare fizică. În cazul în care nu este
posibilă sau necesară examinarea fizică, expertiza este efectuată în baza documentaţiei medicale puse la dispoziţia
expertului.

(la data 01-feb-2014 Art. 189, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 124. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Raportul de expertiză sau certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, precum şi
opinia expertului cu privire la natura şi gravitatea leziunilor, mecanismul şi data producerii acestora, urmările pe care
acestea le-au produs.
Art. 190: Examinarea fizică
(1) Examinarea fizică a unei persoane presupune examinarea externă şi internă a corpului acesteia, precum şi"
prelevarea de probe biologice. Organul de urmărire penală trebuie să solicite, în prealabil, consimţământul scris al
persoanei care urmează a fi examinată. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, consimţământul la
examinarea fizică este solicitat reprezentantului legal, iar în cazul celor cu capacitate restrânsă de exerciţiu,
consimţământul scris al acestora trebuie exprimat în prezenţa ocrotitorilor legali.

(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În lipsa consimţământului scris al persoanei care urmează a fi examinată, al reprezentantului legal ori a încuviinţării
din partea ocrotitorului legal, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere, la cererea motivată a
procurorului, examinarea fizică a persoanei, dacă această măsură este necesară pentru stabilirea unor fapte sau
împrejurări care să asigure buna desfăşurare a urmăririi penale ori pentru a se determina dacă o anumită urmă sau
consecinţă a infracţiunii poate fi găsită pe corpul sau în interiorul corpului acesteia.
(3) Cererea organului de urmărire penală trebuie să cuprindă: numele persoanei a cărei examinare fizică este cerută,
motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), modalitatea în care examinarea fizică urmează a fi efectuată,
infracţiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează cererea de efectuare a examinării fizice în camera de consiliu, prin
încheiere ce nu este supusă niciunei căi de atac.
(5) În cazul în care persoana examinată nu îşi exprimă în scris consimţământul şi există urgenţă, iar obţinerea
autorizării judecătorului în condiţiile alin. (4) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea
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sau distrugerea probelor, organul de urmărire penală poate dispune, prin ordonanţă, efectuarea examinării fizice.
Ordonanţa organului de urmărire penală, precum şi procesul-verbal în care sunt consemnate activităţile desfăşurate cu
ocazia examinării fizice sunt înaintate de îndată judecătorului de drepturi şi libertăţi. În cazul în care judecătorul
constată că au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (2), dispune, prin încheiere motivată, validarea examinării
fizice efectuate de organele de urmărire penală. Încălcarea de către organele de urmărire penală a condiţiilor prevăzute
la alin. (2) atrage excluderea probelor obţinute prin examinarea fizică.

(la data 23-mai-2016 Art. 190, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 38. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală se efectuează potrivit alin. (4).
(7) Examinarea fizică internă a corpului unei persoane sau recoltarea de probe biologice trebuie efectuată de un medic,
asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, cu respectarea vieţii private şi a demnităţii
umane. Examinarea fizică internă a minorului care nu a împlinit 14 ani se poate face în prezenţa unuia dintre părinţi, la
solicitarea părintelui. Recoltarea prin metode noninvazive de probe biologice în vederea efectuării expertizei genetice
judiciare se poate efectua şi de către personalul de specialitate al Poliţiei Române.

(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe,
recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziţia organelor de constatare şi cu consimţământul celui supus
examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt
timp, într-o instituţie medicală, în condiţiile stabilite de legile speciale.

(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(9) Activităţile efectuate cu ocazia examinării fizice sunt consemnate de organele de urmărire penală într-un proces-
verbal ce trebuie să cuprindă: numele şi prenumele organului de urmărire penală care îl încheie, ordonanţa sau
încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat
activitatea, numele şi prenumele persoanei examinate, natura examinării fizice, descrierea activităţilor desfăşurate, lista
probelor recoltate în urma examinării fizice.

(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(10) Rezultatele obţinute din analiza probelor biologice pot fi folosite şi în altă cauză penală, dacă servesc la aflarea
adevărului.

(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) Probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi păstrate în
instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii
judecătoreşti.
Art. 191: Expertiza genetică judiciară
(1) Expertiza genetică judiciară se poate dispune de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă, în cursul
urmăririi penale, sau de instanţă, prin încheiere, în cursul judecăţii, cu privire la probele biologice recoltate de la
persoane sau orice alte probe ce au fost găsite ori ridicate.

(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Expertiza genetică judiciară se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale, al unei instituţii ori unui laborator de
specialitate sau al oricărei alte instituţii de specialitate certificate şi acreditate în acest tip de analize.
(3) Probele biologice recoltate cu ocazia examinării corporale pot fi folosite numai la identificarea profilului genetic
judiciar.

(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Profilul genetic judiciar obţinut în condiţiile alin. (3) poate fi folosit şi în altă cauză penală, dacă serveşte la aflarea
adevărului.

(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) Datele obţinute ca urmare a expertizei genetice judiciare constituie date personale şi sunt protejate conform legii.
CAPITOLUL VIII: Cercetarea locului faptei şi reconstituirea
Art. 192: Cercetarea la faţa locului

(la data 01-feb-2014 Art. 192 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 127. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Cercetarea la faţa locului se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţa de
judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce
prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului, precum şi ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei
persoane.

(la data 01-feb-2014 Art. 192, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 127. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate interzice persoanelor care se află ori care vin la locul
unde se efectuează cercetarea să comunice între ele sau cu alte persoane.
Art. 193: Reconstituirea
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor
date sau probe administrate ori pentru a stabili împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru soluţionarea cauzei,
poate să procedeze la reconstituirea, în întregime sau în parte, a modului şi a condiţiilor în care s-a comis fapta.
(2) Organele judiciare procedează la reconstituirea activităţilor sau a situaţiilor, având în vedere împrejurările în care
fapta a avut loc, pe baza probelor administrate. În cazul în care declaraţiile martorilor, ale părţilor sau ale subiecţilor
procesuali principali cu privire la activităţile sau situaţiile ce trebuie reconstituite sunt diferite, reconstituirea trebuie
efectuată separat pentru fiecare variantă a desfăşurării faptei descrise de aceştia.

(la data 01-feb-2014 Art. 193, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 128. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când suspectul sau inculpatul se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 90, reconstituirea se face în prezenţa
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acestuia, asistat de apărător. Atunci când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să participe la reconstituire,
aceasta se efectuează cu participarea altei persoane.

(la data 01-feb-2014 Art. 193, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 128. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Reconstituirea trebuie să fie efectuată astfel încât să nu fie încălcată legea sau ordinea publică, să nu fie adusă
atingere moralei publice şi să nu fie pusă în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor.
Art. 194: Prezenţa altor persoane la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire

(la data 01-feb-2014 Art. 194 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 129. din titlul III din Legea 255/2013 )

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune prezenţa medicului legist sau a oricăror persoane a
căror prezenţă o consideră necesară.
Art. 195: Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire

(la data 01-feb-2014 Art. 195 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 130. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Despre efectuarea cercetării la faţa locului sau a reconstituirii se încheie un proces-verbal, care trebuie să cuprindă,
pe lângă menţiunile prevăzute la art. 199, următoarele:

(la data 01-feb-2014 Art. 195, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 130. din titlul III din Legea 255/2013 )

a) indicarea ordonanţei sau a încheierii prin care s-a dispus măsura;
b) numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea participă;
c) numele şi prenumele suspectului sau inculpatului, dacă este cazul;
d) descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării
celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile
respective. În cazul reconstituirii se consemnează amănunţit şi desfăşurarea reconstituirii.
(2) În toate cazurile se pot face schiţe, desene sau fotografii ori alte asemenea lucrări, care se anexează la procesul-
verbal.
(3) Activitatea desfăşurată şi constatările expertului se consemnează în procesul-verbal.
(4) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către cel care îl încheie şi de către persoanele care
au participat la cercetare sau reconstituire. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze
procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
CAPITOLUL IX: Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Art. 196: Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
(1) Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor
persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei,
chiar şi în lipsa consimţământului acestora.
(2) Organul de urmărire penală poate autoriza să se dea publicităţii fotografia unei persoane, când această măsură
este necesară pentru stabilirea identităţii persoanei sau în alte cazuri în care publicarea fotografiei prezintă importanţă
pentru buna desfăşurare a urmăririi penale.
(3) Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite obiecte sau a persoanelor care pot fi
puse în legătură cu fapta ori locul comiterii faptei, organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor
persoanelor despre care se presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea acelora despre
care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost prezente la locul faptei.

(la data 01-feb-2014 Art. 196, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IX modificat de Art. 102, punctul 131. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL X: Mijloace materiale de probă
Art. 197: Obiectele ca mijloace de probă
(1) Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea
adevărului sunt mijloace materiale de probă.
(2) Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de probă care au fost folosite sau au fost destinate să servească la
săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii.
CAPITOLUL XI: Înscrisurile
Art. 198: Mijloacele de probă scrise
(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să
contribuie la aflarea adevărului.

(la data 01-feb-2014 Art. 198, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul XI modificat de Art. 102, punctul 132. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată
este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)-c) constituie acte de
sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 198, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul XI modificat de Art. 102, punctul 132. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 199: Cuprinsul şi forma procesului-verbal
(1) Procesul-verbal cuprinde:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) locul unde este încheiat;
c) data la care s-a încheiat procesul-verbal;
d) data şi ora la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul-verbal;
e) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor ce au fost prezente la întocmirea procesului-
verbal, cu menţionarea calităţii acestora;
f) descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate;
g) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecţiile şi
explicaţiile acestora;
h) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
(2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, precum şi de persoanele arătate
la lit. e) şi g). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta,
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precum şi despre motivele imposibilităţii ori refuzului de a semna.
Art. 200: Comisia rogatorie
(1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o
cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate
adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviinţarea de probatorii, precum şi dispunerea
celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
(3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanţe egale în grad.
(4) Ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conţină toate lămuririle referitoare la
îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta şi
întrebările ce trebuie să i se pună.
(5) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care efectuează comisia rogatorie poate pune şi alte întrebări,
dacă necesitatea acestora rezultă în cursul ascultării.
(6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instanţa de judecată, părţile pot formula în faţa acesteia întrebări, care vor fi
transmise instanţei ce urmează a efectua comisia rogatorie.
(7) Totodată, oricare dintre părţi poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii.
(8) Când inculpatul este arestat, instanţa care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui avocat
din oficiu, care îl va reprezenta, în absenţa avocatului ales.
Art. 201: Delegarea
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2),
efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de
judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare.
TITLUL V: Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
CAPITOLUL I: Măsurile preventive
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 202: Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive
(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că
o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al
împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii
unei alte infracţiuni.
(2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă există o cauză care
împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale.
(3) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este
luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.
(4) Măsurile preventive sunt:
a) reţinerea;
b) controlul judiciar;
c) controlul judiciar pe cauţiune;
d) arestul la domiciliu;
e) arestarea preventivă.
Art. 203: Organul judiciar competent şi actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive
(1) Măsura preventivă prevăzută la 202 alin. (4) lit. a) poate fi luată faţă de suspect sau inculpat de către organul de
cercetare penală sau de către procuror, numai în cursul urmăririi penale.
(2) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale,
de către procuror şi de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către
judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.

(la data 01-feb-2014 Art. 203, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 133. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. d) şi e) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale,
de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră
preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.
(4) Organul de cercetare penală şi procurorul dispun asupra măsurilor preventive prin ordonanţă motivată.
(5) În cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară, cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile
privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în
camera de consiliu.

(la data 01-feb-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 133. din titlul III din Legea
255/2013 )

(la data 07-iul-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(la data 11-nov-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )

(6) În cursul judecăţii, instanţa de judecată se pronunţă asupra măsurilor preventive prin încheiere motivată.
(la data 07-iul-2014 Art. 203, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(7) Încheierile pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa
de judecată se comunică inculpatului şi procurorului care au lipsit de la pronunţare.
Art. 204: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul
urmăririi penale
(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi
procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare.
Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează,
împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de
ore de la înregistrare.

(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet compus din judecători de drepturi şi libertăţi de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile prezentului articol aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a
arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură
preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
(6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.

(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Soluţionarea contestaţiei se face în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este
dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în
faţa judecătorului. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa
apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la soluţionarea contestaţiei prin
videoconferinţă, la locul de deţinere.

(la data 23-mai-2016 Art. 204, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit
din oficiu.
(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art.
226 se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii prelungirii
arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 236 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(11) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive
prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.

(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(12) În cazul admiterii contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea
măsurii arestării preventive, se poate dispune, în condiţiile prevăzute de lege, respingerea propunerii de luare sau de
prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai uşoară şi, după caz,
punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(14) Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă nu este atacată cu contestaţie, acesta
restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.
Art. 205: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura
camerei preliminare
(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu dispune
asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare
sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat
încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(la data 02-mai-2016 Art. 205, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dispune în procedura camerei preliminare asupra măsurilor preventive se soluţionează de un alt complet al
aceleiaşi instanţe, în condiţiile legii.

(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau
înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii
preventive dispuse anterior.
(6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.

(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Dispoziţiile art. 204 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 205, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit
din oficiu.
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(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, odată cu soluţionarea contestaţiei se poate dispune luarea uneia
dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.

(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 206: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul
judecăţii
(1) Împotriva încheierilor prin care instanţa dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive inculpatul şi
procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare.
Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei,
instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(la data 07-feb-2014 Art. 206, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(2) Încheierile prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune în primă instanţă asupra măsurilor preventive pot fi
contestate la completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(la data 07-feb-2014 Art. 206, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(3) Contestaţia se soluţionează în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului.
(la data 07-iul-2014 Art. 206, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(4) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(5) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(6) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau
înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii
preventive dispuse anterior.
(7) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, instanţa poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive
prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.

(la data 01-feb-2014 Art. 206, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 136. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 207: Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă,
rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă,
cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală stabileşte
că:
"Termenul "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia" este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa
atrage decăderea procurorului din dreptul de a formula cereri privind măsurile preventive şi nulitatea actului făcut în
acest sens peste termen, precum şi imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a verifica din oficiu
legalitatea şi temeinicia măsurii preventive înainte de expirarea duratei acesteia."

(la data 02-nov-2018 Art. 207, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 16/2018
)

(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi
temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o
măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de
inculpat.
(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu
există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii
preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a
inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu
mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii
arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-
(5) se aplică în mod corespunzător.

(la data 30-iun-2015 Art. 207, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
24/2015 )

(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu
mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului
judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-
(5) se aplică în mod corespunzător.

(la data 02-mai-2016 Art. 207, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 208: Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii
(1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea
măsurii preventive.
(2) Instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau
menţinerea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(4) În tot cursul judecăţii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă
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subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse
faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri.

(la data 30-iun-2015 Art. 208, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta
24/2015 )

(5) În tot cursul judecăţii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă
subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă
au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod
corespunzător.

(la data 02-mai-2016 Art. 208, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 2081: Modificarea conţinutului unor măsuri preventive
În cadrul procedurii de verificare a măsurilor preventive potrivit art. 207 şi 208 se poate dispune şi modificarea
obligaţiilor din conţinutul acestora.

(la data 23-mai-2016 Art. 208 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢIUNEA 2: Reţinerea
Art. 209: Reţinerea
(1) Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 202.
(2) Persoanei reţinute i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat
şi motivele reţinerii.
(3) Reţinerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se include timpul strict necesar
conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, conform legii.
(4) Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus în faţa organului de cercetare penală sau a procurorului pentru a fi audiat,
în baza unui mandat de aducere legal emis, în termenul prevăzut la alin. (3) nu se include perioada cât suspectul sau
inculpatul s-a aflat sub puterea acelui mandat.

(la data 01-feb-2014 Art. 209, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 137. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Măsura reţinerii poate fi luată numai după audierea suspectului sau inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit
din oficiu.
(6) Înainte de audiere, organul de cercetare penală ori procurorul este obligat să aducă la cunoştinţa suspectului sau
inculpatului că are dreptul de a fi asistat de un avocat ales ori numit din oficiu şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, cu
excepţia furnizării de informaţii referitoare la identitatea sa, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit
împotriva sa.
(7) Suspectul sau inculpatul are dreptul de a-şi încunoştinţa personal avocatul ales sau de a solicita organului de
cercetare penală ori procurorului să îl încunoştinţeze pe acesta. Modul de realizare a încunoştinţării se consemnează
într-un proces-verbal. Exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea nu se poate refuza decât pentru motive
temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.

(la data 23-mai-2016 Art. 209, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) Avocatul ales are obligaţia de a se prezenta la sediul organului judiciar în termen de cel mult două ore de la
încunoştinţare. În caz de neprezentare a avocatului ales, organul de cercetare penală sau procurorul numeşte un
avocat din oficiu.
(9) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure
confidenţialitatea.
(10) Reţinerea se dispune de organul de cercetare penală sau de procuror prin ordonanţă, care va cuprinde motivele
care au determinat luarea măsurii, ziua şi ora la care reţinerea începe, precum şi ziua şi ora la care reţinerea se
sfârşeşte.
(11) Suspectului sau inculpatului reţinut i se înmânează un exemplar al ordonanţei prevăzute la alin. (10).
(12) Pe perioada reţinerii suspectului sau inculpatului, organul de cercetare penală sau procurorul care a dispus măsura
are dreptul de a proceda la fotografierea şi luarea amprentelor acestuia.
(13) Dacă reţinerea a fost dispusă de organul de cercetare penală, acesta are obligaţia de a-l informa pe procuror cu
privire la luarea măsurii preventive, de îndată şi prin orice mijloace.
(14) Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul
poate face plângere la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia.
Procurorul se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care
reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, procurorul dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a
celui reţinut.
(15) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere,
înainte de expirarea duratei acesteia, la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Prim-
procurorul sau procurorul ierarhic superior se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost
încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, prim-procurorul sau procurorul
ierarhic superior dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
(16) Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii
arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.
(17) Persoanei reţinute i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, la art. 210 alin. (1) şi
(2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, durata maximă pentru care se poate dispune măsura reţinerii,
precum şi dreptul de a face plângere împotriva măsurii dispuse, iar în cazul în care persoana reţinută nu poate ori
refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 209, alin. (16) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 138. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(la data 23-mai-2016 Art. 209, alin. (17) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )
Art. 210: Încunoştinţarea despre reţinere
(1) Imediat după reţinere, persoana reţinută are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita organului judiciar
care a dispus măsura să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de aceasta despre
luarea măsurii reţinerii şi despre locul unde este reţinută.
(2) Dacă persoana reţinută nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita
încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori
a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub
protecţia unei astfel de organizaţii. Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu privire la
dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de persoane.

(la data 01-feb-2014 Art. 210, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 139. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de reţinere.
(4) [textul din Art. 210, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 140. din titlul III din Legea 255/2013]
(5) Persoanei reţinute nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât pentru
motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
(6) În mod excepţional, pentru motive temeinice, încunoştinţarea poate fi întârziată cel mult 4 ore.

(la data 01-feb-2014 Art. 210, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 141. din titlul III din Legea
255/2013 )

SECŢIUNEA 3: Controlul judiciar
Art. 211: Condiţii generale

(la data 15-ian-2015 Art. 211 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )
(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această
măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul
judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
alin. (1).
Art. 212: Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror

(la data 15-ian-2015 Art. 212 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )
(1) Procurorul dispune citarea inculpatului aflat în stare de libertate sau aducerea inculpatului aflat în stare de reţinere.
(2) Inculpatului prezent i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este
suspectat şi motivele luării măsurii controlului judiciar.
(3) Măsura controlului judiciar poate fi luată numai după audierea inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din
oficiu. Dispoziţiile art. 209 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Procurorul dispune luarea măsurii controlului judiciar prin ordonanţă motivată, care se comunică inculpatului.

(la data 01-feb-2014 Art. 212 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 142. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 213: Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror
(la data 20-ian-2016 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 25/2015 )
(la data 15-ian-2015 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la
comunicare, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi
dispune citarea inculpatului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 213 alin. (2) sunt
constituţionale în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura
controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din Codul de procedură penală.

(la data 13-apr-2017 Art. 213, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 17/2017 )

(3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii luate de
procuror.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost încălcate dispoziţiile legale care
reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.

(la data 23-mai-2016 Art. 213, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(61) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea este definitivă.
(la data 23-mai-2016 Art. 213, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii.
(la data 01-feb-2014 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 143. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 214: Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată

(la data 15-ian-2015 Art. 214 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )
(1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin
încheiere, luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
(2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată sesizat potrivit alin. (1) dispune citarea inculpatului.

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 50 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Ascultarea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.
(3) Prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Art. 215: Conţinutul controlului judiciar

(la data 15-ian-2015 Art. 215 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )
(1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de
câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea
locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura,
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una
sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de
acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi
participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi
să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;

(la data 01-feb-2014 Art. 215, alin. (2), litera D. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 144. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;
f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
*) ICCJ stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii
preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie
o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de
tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.

(la data 30-ian-2020 Art. 215, alin. (2), litera I. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
18/2019 )

j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile
pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă
a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura
arestării preventive.
(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de
către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.
(5) Dacă s-a impus inculpatului obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), câte o copie a ordonanţei procurorului ori, după
caz, a minutei, se comunică, în ziua emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a
cărei circumscripţie locuieşte, precum şi serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră
Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării
respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele
de trecere a frontierei.

(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar
în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de
cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau
există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu
sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 215, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 145. din titlul III din Legea
255/2013 )

(8) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă,
impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice
care justifică aceasta, după ascultarea inculpatului. Împotriva ordonanţei procurorului, inculpatul poate face plângere la
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art.
213 aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(81) Dispoziţiile alin. (8) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi.

(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta
18/2016 )
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(9) Dispoziţiile alin. (8) teza I se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară sau în cursul
judecăţii, când judecătorul de camera preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a
procurorului sau a inculpatului ori din oficiu, după ascultarea inculpatului. Încheierea poate fi contestată în condiţiile art.
205 şi, respectiv, art. 206, care se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 47. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) [textul din Art. 215, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(11) [textul din Art. 215, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(12) [textul din Art. 215, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(13) [textul din Art. 215, alin. (13) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(14) [textul din Art. 215, alin. (14) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(15) [textul din Art. 215, alin. (15) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 2151: Durata controlului judiciar
(1) În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.
(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin
temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare
prelungire neputând să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-mar-2017 Art. 215^1, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 9/2017 )

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(4) Ordonanţa procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică
în aceeaşi zi inculpatului.
(5) Împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura
controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.
(6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa
prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege
este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.
(7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate
dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.
(8) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în
toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "în primă instanţă" cuprinsă
în art. 2151 alin. (8) este neconstituţională.

(la data 09-mai-2018 Art. 215^1, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 79/2018 )

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri
preventive, în condiţiile legii.

(la data 02-mai-2016 Art. 215 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

SECŢIUNEA 4: Controlul judiciar pe cauţiune
Art. 216: Condiţii generale

(la data 15-ian-2015 Art. 216 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )
(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat,
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2), luarea acestei măsuri este suficientă pentru realizarea
scopului prevăzut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul
judiciar.

(la data 07-iul-2014 Art. 216, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul
judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1).

(la data 01-feb-2014 Art. 216, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 147. din titlul III din Legea
255/2013 )

(la data 07-iul-2014 Art. 216, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(3) Dispoziţiile art. 212-2151 se aplică în mod corespunzător.
(la data 02-mai-2016 Art. 216, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 217: Conţinutul cauţiunii
(la data 15-ian-2015 Art. 217 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Consemnarea cauţiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia
organului judiciar ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani
determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.
(2) Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului,
situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia.
(3) Pe perioada măsurii, inculpatul trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi i se poate impune
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respectarea uneia ori mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2). Dispoziţiile art. 215 alin. (3)-(9) se
aplică în mod corespunzător.
(4) Cauţiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor
prevăzute la alin. (3).
(5) Instanţa de judecată dispune prin hotărâre confiscarea cauţiunii, dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost
înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9).
(6) În celelalte cazuri, instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune restituirea cauţiunii.
(7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în măsura în care nu s-a dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a
despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a
amenzii.
(8) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul dispune şi restituirea cauţiunii.
(9) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care
îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau
instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu
măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 217 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 148. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢIUNEA 5: Arestul la domiciliu
Art. 218: Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu
(1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră
preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei
măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).
(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii,
de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.
(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o
infracţiune asupra unui membru de familie şi cu privire la inculpatul care a fost anterior condamnat definitiv pentru
infracţiunea de evadare.
(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile
prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă,
dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură
preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 218, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. 102, punctul 149. din titlul III din Legea
255/2013 )

(la data 23-mai-2016 Art. 218, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )
Art. 219: Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă
sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală
poate dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.
(2) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi propunerea prevăzută la alin. (1) împreună cu dosarul
cauzei.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat conform alin. (1), fixează termen de soluţionare în camera de consiliu în
termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii şi dispune citarea inculpatului.
(4) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să soluţioneze propunerea înaintată de
procuror.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(6) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de
formulare a contestaţiei.
(9) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care respinge propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat
poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c),
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

(la data 23-mai-2016 Art. 219, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 48. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 220: Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată
(1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin
încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că este neconstituţională soluţia
legislativă reglementată de dispoziţiile art. 220 alin. (1), care permite luarea măsurii arestului la domiciliu, în condiţiile în
care anterior inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu în aceeaşi cauză, în lipsa unor temeiuri noi care fac
necesară privarea sa de libertate.

(la data 03-mar-2017 Art. 220, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 22/2017 )

(2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, sesizată conform alin. (1), dispune citarea
inculpatului. Audierea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.

(la data 01-feb-2014 Art. 220, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 150. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
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(4) Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 220, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. 102, punctul 151. din titlul III din Legea

255/2013 )

Art. 221: Conţinutul măsurii arestului la domiciliu
(1) Măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi
imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a
se supune unor restricţii stabilite de acesta.
(2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră
preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii,
cu martorii ori experţii, precum şi cu alte persoane stabilite de organul judiciar.

(la data 01-feb-2014 Art. 221, alin. (2), litera B. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 152. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune ca pe
durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.
(4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie
să le respecte şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin,
măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.
(5) Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul prevăzut la alin. (1) pentru prezentarea în faţa organelor
judiciare, la chemarea acestora.
(6) La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de
muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea
mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp,
dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.
(7) În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de
drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict
necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi
organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza.

(la data 01-feb-2014 Art. 221, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 152. din titlul III din Legea
255/2013 )

(8) Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de
judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau
autorităţii desemnate cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.
(9) Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic
respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de
îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau
instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(10) Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului pe durata
acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a
persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.
(11) În cazul în care inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura arestului la domiciliu sau obligaţiile care îi revin ori există
suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, la
cererea motivată a procurorului sau din oficiu, poate dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura arestării
preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 222: Durata arestului la domiciliu

(la data 12-iun-2015 Art. 222 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 361/2015 )
(1) În cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.
(2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se menţin
temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30
de zile.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori
sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi este sesizat în vederea prelungirii măsurii de către procuror, prin propunere
motivată, însoţită de dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat potrivit alin. (4), fixează termen de soluţionare a propunerii procurorului,
în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la domiciliu şi dispune citarea inculpatului.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de
formulare a contestaţiei.
(9) Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
(10) Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare pentru calculul duratei
maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.

(la data 05-iun-2016 Art. 222, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Actul din Legea 116/2016 )

(10)
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(la data 15-dec-2015 Art. 222, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 740/2015 )
[textul din Art. 222, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost abrogat la 29-ian-2016 de Actul din
Decizia 740/2015]
(11) Dispoziţiile art. 219 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(12) În procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, măsura arestului la domiciliu poate fi dispusă pe o
perioadă de cel mult 30 de zile. Dispoziţiile art. 239 se aplică în mod corespunzător.

(la data 30-iun-2015 Art. 222 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 24/2015 )

SECŢIUNEA 6: Arestarea preventivă
Art. 223: Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive
(1) Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de
către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa
căreia se află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o
infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut
pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă,
să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel
de comportament;
c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu
aceasta;
d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu
intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a
săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea
unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de
trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism,
spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea
minorilor în scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra
bunelor moravuri, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare
electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza
evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care
acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea
sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(la data 02-nov-2020 Art. 223, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. III din Legea 217/2020 )

Art. 224: Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale
(1) Procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare
a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1), împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul
parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
Art. 225: Soluţionarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform art. 224 alin. (2) stabileşte termenul de soluţionare a propunerii
de arestare preventivă, fixând data şi ora la care soluţionarea va avea loc.
(2) În cazul inculpatului aflat în stare de reţinere, termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă trebuie
fixat înainte de expirarea duratei reţinerii. Ziua şi ora se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa
inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. De asemenea, ziua şi ora se aduc la cunoştinţa avocatului
inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziţie dosarul cauzei pentru studiu.
(3) Inculpatul aflat în stare de libertate se citează pentru termenul fixat. Termenul se aduce la cunoştinţa procurorului şi
avocatului inculpatului, acestuia din urmă acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
(4) Soluţionarea propunerii de arestare preventivă se face numai în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta
lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de
necesitate nu se prezintă sau nu poate fi adus în faţa judecătorului.
(5) În toate cazurile, este obligatorie asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpatul prezent despre fapta de care este acuzat şi despre
motivele pe care se întemeiază propunerea de arestare preventivă formulată de procuror.
(8) Înainte de a proceda la ascultarea inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă infracţiunea
de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit
împotriva sa.
Art. 226: Admiterea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea
procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată.
(2) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă pentru cel mult 30 de zile. Durata reţinerii nu se deduce din
durata arestării preventive.
(3) După luarea măsurii, inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, motivele pentru care
s-a dispus arestarea preventivă.
Art. 227: Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea
preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a
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inculpatului reţinut.
(2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune aplicarea uneia
dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).
(3) [textul din Art. 227, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II,
punctul 50. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 228: Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv
(1) [textul din Art. 228, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II,
punctul 51. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(2) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile
prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de
urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură
preventivă, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

(la data 23-mai-2016 Art. 228, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )
(3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la
instanţa ierarhic superioară, care a dispus măsura, încunoştinţează despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori
o altă persoană desemnată de acesta. Dispoziţiile art. 210 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Efectuarea
încunoştinţării se consemnează într-un proces-verbal.
(4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deţinere, inculpatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a
solicita administraţiei locului respectiv să încunoştinţeze persoanele prevăzute la alin. (3) despre locul unde este
deţinut.
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de deţinere, imediat
după producerea schimbării.
(6) Administraţia locului de deţinere are obligaţia de a aduce la cunoştinţa inculpatului arestat preventiv dispoziţiile alin.
(2)-(5), precum şi de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoştinţarea.
(7) Inculpatului arestat preventiv nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât
pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (6).

(la data 01-feb-2014 Art. 228 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 155. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 229: Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Când măsura arestării preventive a fost luată faţă de un inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană
pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau
altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competentă este încunoştinţată, de îndată, în vederea luării măsurilor
legale de ocrotire pentru persoana respectivă.
(2) Obligaţia de încunoştinţare revine judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic
superioară, care a luat măsura arestării preventive, modul de îndeplinire a acestei obligaţii fiind consemnat într-un
proces-verbal.
Art. 230: Mandatul de arestare preventivă
(1) În baza încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
prima instanţă sau, după caz, de la instanţa ierarhic superioară emite de îndată mandatul de arestare preventivă.
(2) Dacă, prin aceeaşi încheiere, s-a dispus arestarea preventivă a mai multor inculpaţi, se emite câte un mandat
pentru fiecare dintre ei.
(3) În mandatul de arestare preventivă se arată:
a) instanţa din care face parte judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus luarea măsurii arestării preventive;
b) data emiterii mandatului;
c) numele, prenumele şi calitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul;
d) datele de identitate ale inculpatului;
e) durata pentru care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, cu menţionarea datei la care încetează;
f) arătarea faptei de care este acuzat inculpatul, cu indicarea datei şi locului comiterii acesteia, încadrarea juridică,
infracţiunea şi pedeapsa prevăzută de lege;
g) temeiurile concrete care au determinat arestarea preventivă;
h) ordinul de a fi arestat inculpatul;
i) indicarea locului unde va fi deţinut inculpatul arestat preventiv;
j) semnătura judecătorului de drepturi şi libertăţi;
k) semnătura inculpatului prezent. În cazul în care acesta refuză să semneze, se va face menţiune corespunzătoare în
mandat.
(4) Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, judecătorul care a emis mandatul înmânează
un exemplar al mandatului persoanei arestate şi organului de poliţie.
(41) Mandatul de arestare poate fi transmis organelor de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în
măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească
autenticitatea.

(la data 01-feb-2014 Art. 230, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 completat de Art. 102, punctul 156. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Dacă persoana vătămată a solicitat înştiinţarea sa cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea persoanei
arestate, judecătorul care a emis mandatul consemnează aceasta într-un proces-verbal, pe care îl predă organului de
poliţie.

(la data 23-mai-2016 Art. 230, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 52. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) Organul de poliţie predă exemplarul original al mandatului de arestare preventivă şi procesul-verbal prevăzut la alin.
(5) administraţiei locului de deţinere.
Art. 231: Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
(1) Când măsura arestării preventive a fost dispusă în lipsa inculpatului, două exemplare originale ale mandatului emis
se înaintează organului de poliţie de la domiciliul sau reşedinţa inculpatului în vederea executării. În cazul în care
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inculpatul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, exemplarele se înaintează organului de poliţie în raza teritorială a
căruia se află instanţa de judecată.
(2) Mandatul de arestare poate fi transmis organului de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în
măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească
autenticitatea.
(3) În situaţia în care mandatul de arestare conţine erori materiale, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea
măsurii dispuse în raport cu datele de identificare ale persoanei existente în evidenţele organelor de poliţie şi hotărârea
instanţei de judecată, organul de poliţie execută măsura, solicitând în acelaşi timp instanţei de judecată îndreptarea
erorilor materiale sesizate.
(4) Organul de poliţie procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al acestuia,
într-una din formele prevăzute la alin. (1) sau (2), după care o conduce în cel mult 24 de ore la judecătorul de drepturi
şi libertăţi care a dispus măsura arestării preventive sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori completul
la care se află spre soluţionare dosarul cauzei.
(5) În vederea executării mandatului de arestare preventivă, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau
reşedinţa oricărei persoane fizice, fără învoirea acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea
reprezentantului legal al acesteia, dacă există indicii temeinice din care să rezulte bănuiala rezonabilă că persoana din
mandat se află în domiciliul sau reşedinţa respectivă.
(6) În cazul în care arestarea preventivă a inculpatului a fost dispusă în lipsă din cauza stării sănătăţii, din cauză de
forţă majoră sau stare de necesitate, inculpatul este prezentat, la încetarea acestor motive, judecătorului de drepturi şi
libertăţi care a luat măsura ori, după caz, judecătorului de cameră preliminară sau completului la care se află spre
soluţionare dosarul cauzei.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpatului conform art. 225 alin. (7) şi
(8), în prezenţa avocatului acestuia, şi, evaluând declaraţia inculpatului în contextul probelor administrate şi al
motivelor avute în vedere la luarea măsurii, dispune prin încheiere, după audierea concluziilor procurorului, confirmarea
arestării preventive şi a executării mandatului ori, după caz, în condiţiile prevăzute de lege, revocarea arestării
preventive sau înlocuirea acesteia cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) şi punerea
în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 231 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 157. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 232: Negăsirea persoanei prevăzute în mandatul de arestare preventivă
Când persoana menţionată în mandatul de arestare preventivă nu a fost găsită, organul de poliţie însărcinat cu
executarea mandatului încheie un proces-verbal prin care constată aceasta şi înştiinţează judecătorul de drepturi şi
libertăţi care a dispus măsura arestării preventive, precum şi organele competente pentru darea în urmărire şi în
consemn la punctele de trecere a frontierei.
Art. 233: Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi 30 de zile, în afară de cazul
când este prelungită în condiţiile legii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data punerii în executare a măsurii faţă de inculpatul arestat preventiv.
(3) Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, arestarea
preventivă dispusă sau prelungită anterior rămâne valabilă. Durata arestării preventive se calculează potrivit dispoziţiilor
alin. (1) şi (2).
Art. 234: Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat
arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea
măsurii.
(2) Prelungirea arestării preventive se poate dispune numai la propunerea motivată a procurorului care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), prelungirea arestării preventive poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
(4) Dacă arestarea preventivă a fost dispusă iniţial de către un judecător de drepturi şi libertăţi de la o instanţă
inferioară celei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, prelungirea acestei măsuri se poate
dispune numai de un judecător de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă în momentul soluţionării propunerii de
prelungire sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul
unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit
propunerea.
(5) Când, în aceeaşi cauză, se găsesc mai mulţi inculpaţi arestaţi pentru care durata arestării preventive expiră la date
diferite, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive
pentru toţi inculpaţii.
Art. 235: Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi
libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive.

(la data 17-nov-2017 Art. 235, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2017 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 235 alin. (1) sunt
constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive" atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală.

(la data 03-feb-2015 Art. 235, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 336/2015 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen pentru soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive
înainte de expirarea măsurii. Ziua şi ora stabilite se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa în
faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi a inculpatului arestat preventiv. Avocatul inculpatului este încunoştinţat şi i se
acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
(3) Inculpatul este ascultat de judecătorul de drepturi şi libertăţi asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază
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propunerea de prelungire a arestării preventive, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea
inculpatului se poate face cu acordul acestuia şi în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a unui
interpret, şi prin videoconferinţă, la locul de deţinere.

(la data 23-mai-2016 Art. 235, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 53. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate fi adus în
faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi sau când, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu
este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului acestuia, căruia i se dă
cuvântul pentru a pune concluzii. Dispoziţiile art. 204 alin. (7) teza finală se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 235, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 53. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de
expirarea duratei acesteia.
Art. 236: Admiterea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea
procurorului şi dispune prelungirea arestării preventive a inculpatului, prin încheiere motivată.
(2) Prelungirea arestării preventive a inculpatului se poate dispune pentru o durată de cel mult 30 de zile.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate acorda în cursul urmăririi penale şi alte prelungiri, fiecare neputând depăşi
30 de zile. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
(4) Durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi
nu poate fi mai mare de 180 de zile.
Art. 237: Respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
prelungirea arestării preventive a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând
punerea în libertate a inculpatului la expirarea duratei acesteia, dacă nu este arestat în altă cauză.
(2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune înlocuirea arestării
preventive cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).
Art. 238: Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii
(1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, de
către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, din oficiu ori la
propunerea motivată a procurorului, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, pentru aceleaşi temeiuri şi în aceleaşi
condiţii ca şi arestarea preventivă dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale.
Dispoziţiile art. 225-232 se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 238, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 54. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cursul judecăţii, măsura prevăzută la alin. (1) se poate dispune de către instanţa de judecată în compunerea
prevăzută de lege. În acest caz, mandatul de arestare preventivă este emis de către preşedintele completului.

(la data 01-feb-2014 Art. 238, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 158. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Faţă de inculpatul care a mai fost anterior arestat preventiv în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale, al procedurii
de cameră preliminară sau al judecăţii, se poate dispune din nou această măsură numai dacă au intervenit temeiuri noi
care fac necesară privarea sa de libertate.
Art. 239: Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă
(1) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen
rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face
obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5
ani.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în
stare de arest preventiv, şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus
arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.

(la data 01-feb-2014 Art. 239, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 159. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri
preventive, în condiţiile legii.
Art. 240: Tratamentul medical sub pază permanentă
(1) În cazul în care, pe baza actelor medicale, se constată că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi
tratată în reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, administraţia locului de deţinere dispune
efectuarea tratamentului sub pază permanentă în reţeaua medicală a Ministerului Sănătăţii. Motivele care au
determinat luarea acestei măsuri sunt comunicate de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de
cameră preliminară, în cursul acestei proceduri, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.

(la data 01-feb-2014 Art. 240, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 160. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Timpul în care inculpatul este internat sub pază permanentă, conform alin. (1), intră în durata arestării preventive.
SECŢIUNEA 7: Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive
Art. 241: Încetarea de drept a măsurilor preventive
(1) Măsurile preventive încetează de drept:
a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, în cursul urmăririi penale sau în
cursul judecăţii în primă instanţă, la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege;

(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 55. din Ordonanta
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urgenta 18/2016 )

b) în cazurile în care procurorul dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori instanţa de judecată pronunţă o
hotărâre de achitare, de încetare a procesului penal, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei ori o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii, chiar nedefinitivă;

(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 55. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

c) la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus condamnarea inculpatului;
d) în alte cazuri anume prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 241, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 161. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) [textul din Art. 241, alin. (1), litera E. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
f) [textul din Art. 241, alin. (1), litera F. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
g) [textul din Art. 241, alin. (1), litera G. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
(11) Arestarea preventivă şi arestul la domiciliu încetează de drept şi în următoarele situaţii:
a) la pronunţarea în primă instanţă a unei hotărâri de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere sau la o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării
preventive ori, după caz, a unei hotărâri prin care s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate;
b) în apel, dacă durata măsurii a atins durata pedepsei pronunţate în hotărârea de condamnare.

(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1^1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 56. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Organul judiciar care a dispus această măsură sau, după caz, procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi,
judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza constată, prin ordonanţă sau
încheiere, din oficiu, la cerere sau la sesizarea administraţiei locului de deţinere, încetarea de drept a măsurii preventive,
dispunând, în cazul celui reţinut sau arestat preventiv, punerea de îndată în libertate, dacă nu este reţinut ori arestat în
altă cauză.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată se pronunţă, prin
încheiere motivată, asupra încetării de drept a măsurii preventive chiar şi în lipsa inculpatului. Asistenţa juridică a
inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura preventivă, precum şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în executarea măsurii
li se comunică de îndată câte o copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care organul judiciar constată încetarea de
drept a măsurii preventive.
Art. 242: Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă
(1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori
au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive,
punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(2) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei
procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului
prevăzut la art. 202 alin. (1).
(3) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei
procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului
prevăzut la art. 202 alin. (1).
(4) În cazul în care măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de către procuror sau de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi, organul de cercetare penală are obligaţia să îl informeze de îndată, în scris, pe procuror despre
orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive. Dacă apreciază că informaţiile
comunicate justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive, procurorul dispune aceasta sau, după caz, sesizează
judecătorul de drepturi şi libertăţi care a luat măsura, în termen de 24 de ore de la primirea informării. Procurorul este
obligat să sesizeze şi din oficiu judecătorul de drepturi şi libertăţi, când constată el însuşi existenţa vreunei împrejurări
care justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive luate de acesta.
(41) În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune,
precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi. La înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura controlului judiciar pe cauţiune,
dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (3) şi art. 217 se aplică în mod corespunzător.
(42) Împotriva ordonanţei procurorului, dispuse potrivit alin. (41), se poate formula plângere, în condiţiile art. 213.

(la data 23-mai-2016 Art. 242, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 completat de Art. II, punctul 57. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Cererea de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat se adresează, în scris, procurorului,
judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată, după caz.

(la data 23-mai-2016 Art. 242, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 58. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) În cursul urmăririi penale, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei sau copie de pe
acesta certificată de grefa parchetului, în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de către judecător.
(7) În vederea soluţionării cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată fixează data de soluţionare a acesteia şi dispune citarea inculpatului.

(la data 01-feb-2014 Art. 242, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 164. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(8) Când inculpatul este prezent, soluţionarea cererii se face numai după ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor
pe care se întemeiază cererea, în prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu. Cererea se soluţionează şi în lipsa
inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat sau când, din cauza stării de sănătate, din cauză
de forţă majoră ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu,
căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

(la data 01-feb-2014 Art. 242, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 164. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) Dacă cererea are ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu cu măsura
controlului judiciar pe cauţiune, dacă găseşte cererea întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de
cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, dată în camera de consiliu, admite în principiu cererea şi
stabileşte valoarea cauţiunii, acordând inculpatului termen pentru depunerea ei.

(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(11) Dacă se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu
măsura controlului judiciar pe cauţiune, stabileşte obligaţiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii şi dispune
punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(12) Dacă nu se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului şi a procurorului,
respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat.

(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(13) Termenul prevăzut la alin. (10) curge de la data rămânerii definitive a încheierii prin care se stabileşte valoarea
cauţiunii.
SECŢIUNEA 8: Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
Art. 243: Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive
(1) Faţă de suspectul şi inculpatul minor se pot dispune măsuri preventive potrivit dispoziţiilor prevăzute în secţiunile 1-
7 din prezentul capitol, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul articol.
(2) Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care
privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul
urmărit prin luarea măsurii.

(la data 23-mai-2016 Art. 243, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 modificat de Art. II, punctul 59. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive se are în vedere vârsta inculpatului de la data
când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.
(4) Când s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, încunoştinţarea prevăzută la art. 210 şi 228 se
face, în mod obligatoriu, şi către reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, către persoana în îngrijirea ori
supravegherea căreia se află minorul.

(la data 01-feb-2014 Art. 243, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 modificat de Art. 102, punctul 165. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 244: Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori
Regimul special de detenţie al minorilor, în raport cu particularităţile vârstei, astfel încât măsurile preventive luate faţă
de aceştia să nu prejudicieze dezvoltarea lor fizică, psihică sau morală, va fi stabilit prin legea privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Art. 2441: Informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă
de minor
(1) Dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228
alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, potrivit art. 244.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face şi către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau
supravegherea căreia se află temporar minorul.
(3) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar
minorul nu au putut fi găsiţi ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului
penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul
judiciar.
(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul
superior al minorului.
(5) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face potrivit alin. (2).

(la data 12-dec-2020 Art. 244 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 284/2020 )

CAPITOLUL II: Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical
SECŢIUNEA 1: Obligarea provizorie la tratament medical
Art. 245: Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, pe durata urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii
de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a
suspectului sau inculpatului, dacă se află în situaţia prevăzută de art. 109 alin. (1) din Codul penal.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în obligarea suspectului sau inculpatului să urmeze în mod regulat tratamentul
medical prescris de un medic de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture
starea de pericol.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra măsurii prevăzute la
alin. (1) în camera de consiliu, prin încheiere motivată. Instanţa se pronunţă asupra măsurii prin încheiere motivată.
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Art. 246: Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii
(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de
inculpat a măsurii obligării provizorii la tratament medical.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de expertiza medico-legală din care să rezulte necesitatea aplicării
măsurii obligării la tratament medical.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare a propunerii în cel mult 5 zile de la data
înregistrării acesteia şi dispune citarea suspectului sau inculpatului.
(4) Când suspectul sau inculpatul este prezent, soluţionarea propunerii se face numai după audierea acestuia, în
prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluţionează şi în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci
când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se
dă cuvântul pentru a pune concluzii.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii obligării provizorii la tratament
medical să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi
şi libertăţi. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul specialist desemnat de acesta şi la alcătuirea
planului terapeutic.
(7) Judecătorul se pronunţă asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi contestată în 5 zile de la pronunţare.
Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(8) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau
inculpatului şi efectuarea unei expertize medico-legale, în cazul în care aceasta nu a fost depusă potrivit alin. (2).
(9) În cazul când după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o
ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol pentru siguranţa publică, judecătorul de drepturi şi
libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura dispune, la sesizarea procurorului ori a medicului de
specialitate sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, ridicarea măsurii luate.
Dispoziţiile alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.
(10) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (9), se
dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află
cauza.
(11) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, la propunerea procurorului ori din oficiu, inculpatul poate fi obligat
provizoriu la tratament medical de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, care solicită acte medicale
concludente sau efectuarea unei expertize medico-legale. Dispoziţiile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(12) Dacă suspectul sau inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura obligării provizorii la tratament medical, judecătorul
de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa care a luat măsura ori în faţa căreia se află cauza
dispune, la sesizarea procurorului sau a medicului de specialitate ori din oficiu, internarea medicală provizorie a
suspectului sau inculpatului, în condiţiile prevăzute la art. 247.
(13) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul sesizează judecătorul de cameră
preliminară pentru confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu
participarea procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în prezenţa avocatului său, şi,
după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunţă prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate
formula contestaţie, în termen de 3 zile de la pronunţare, care se soluţionează de către judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de completul competent de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în camera de consiliu.

(la data 23-mai-2016 Art. 246, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 60. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

SECŢIUNEA 2: Internarea medicală provizorie
Art. 247: Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, pe durata procedurii
de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau
inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, dacă luarea măsurii este necesară
pentru înlăturarea unui pericol concret şi actual pentru siguranţa publică.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în internarea medicală nevoluntară a suspectului sau inculpatului într-o unitate
specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a
determinat luarea măsurii.
(3) Dispoziţiile art. 245 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 248: Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii
(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de
suspect sau inculpat a măsurii internării medicale provizorii.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de acte medicale concludente sau de expertiza medico-legală
psihiatrică.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează de îndată termen de soluţionare a propunerii şi dispune aducerea cu
mandat a suspectului sau a inculpatului.
(4) Soluţionarea propunerii se face numai după audierea suspectului sau inculpatului, dacă starea sa de sănătate o
permite, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Când suspectul sau inculpatul se află deja internat într-o
unitate de asistenţă medicală şi deplasarea sa nu este posibilă, judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la
audierea acestuia, în prezenţa avocatului, în locul unde se află.
(5) Când propunerea prevăzută la alin. (1) nu este însoţită de expertiza medico-legală psihiatrică, instanţa sesizată
dispune efectuarea acesteia, luând, dacă este cazul, şi măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării medicale ori la
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alcătuirea concretă a planului terapeutic să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, ale cărui concluzii sunt
înaintate judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(8) Judecătorul se pronunţă de îndată asupra propunerii, printr-o încheiere care poate fi contestată în 5 zile de la
pronunţare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(9) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului şi ia
măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2).
(10) Dacă judecătorul dispune internarea medicală provizorie, se iau şi măsurile prevăzute la art. 229.
(11) Dacă după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a
stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră
preliminară care a luat măsura dispune, prin încheiere, la sesizarea procurorului ori a medicului curant sau la cererea
suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice
în vederea ridicării măsurii aplicate.
(12) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (11), se
dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află
cauza.
(13) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, faţă de inculpat se poate dispune internarea medicală provizorie, la
propunerea procurorului ori din oficiu, de către instanţa în faţa căreia se află cauza, pe baza expertizei medico-legale
psihiatrice. Dispoziţiile alin. (4)-(11) se aplică în mod corespunzător.
(14) Dispoziţiile art. 246 alin. (13) se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 248, alin. (13) din partea 1, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 61. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

CAPITOLUL III: Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii
infracţiunii
Art. 249: Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii

(la data 05-iun-2018 Art. 249 din partea 1, titlul V, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 2/2018 )
(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la
cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin
ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea
de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la
garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru
asupra acestora.
(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului
sau inculpatului.
(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.
(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a
măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor
bunuri este obligatorie.

(la data 05-nov-2020 Art. 249, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 1. din Legea 228/2020 )

(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor
judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la
concurenţa valorii probabile a acestora.
(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară
şi al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin.
(1) pot folosi şi părţii civile.
(7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană
lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

(la data 04-dec-2017 Art. 249, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 19/2017 )
(8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi
nici bunurile exceptate de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 249 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 166. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 250: Contestarea măsurilor asigurătorii
(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori
inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării
ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea
dosarului de către acesta.
(4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestaţia şi a persoanelor
interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(51) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu,
contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se
aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 250, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 62. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară
ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face
contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
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*) N.R.: "Decizia C.C. 24/2016 - Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi
constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi
contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată este
neconstituţională."

(la data 12-apr-2016 Art. 250, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 24/2016 )

(7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea
părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de
aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
(9) Întocmirea minutei este obligatorie.
Art. 2501: Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii
(1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară,
de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face
contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după
caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea
atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară, respectiv instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Secţia penală a Înaltei Curte de
Casaţie şi Justiţie a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră
preliminară, iar contestaţia împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă
instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători.
(3) Contestaţia formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează în termen de
5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate
care au formulat-o. Prevederile art. 4251 şi următoarele se aplică în mod corespunzător.

(la data 23-mai-2016 Art. 250 din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 63. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanţei de apel, dispoziţiile alin. (1)-(3) se
aplică în mod corespunzător.

(la data 05-nov-2020 Art. 250^1, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 2. din Legea 228/2020 )

Art. 251: Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organele de cercetare penală,
precum şi de către organele competente potrivit legii, din dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de
cameră preliminară ori a instanţei de judecată, după caz.

(la data 23-mai-2016 Art. 251 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. II, punctul 64. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 252: Procedura sechestrului
(1) Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate,
putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experţi.
(2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne,
obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi
ridicate în mod obligatoriu.
(3) Bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le
primească şi să le valorifice de îndată.
(4) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea şi mijloacele de plată străine se depun la cea
mai apropiată instituţie bancară.
(5) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se predau spre păstrare
instituţiilor de specialitate.
(6) Obiectele prevăzute la alin. (4) şi (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict
necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau judecăţii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu
de 48 de ore de la pronunţarea în cauză a unei soluţii definitive.
(7) Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.
(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele de bani ridicate potrivit alin. (2)
se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la
valorificarea bunurilor.

(la data 27-dec-2015 Art. 252, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 47, punctul 1. din capitolul VIII din Legea 318/2015 )

(9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.
Art. 2521: Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
(1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanţa de judecată care a
instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor
sau atunci când există acordul acestuia.
(2) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul
proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în
următoarele situaţii:
a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod
semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. Dispoziţiile art.
252 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în acest caz;
b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor
animale sau păsări vii;
c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreţinere necesită cheltuieli
disproporţionate în raport cu valoarea bunului.
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(3) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii: proprietarul nu a putut fi identificat şi valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2),
autovehiculele asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în următoarele situaţii:
a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni;
b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o perioadă de un an sau mai mare.
(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) şi (3) se depun în contul
prevăzut de art. 252 alin. (8).

(la data 27-dec-2015 Art. 252^1, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 47, punctul 2. din capitolul VIII din Legea 318/2015
)

(5) [textul din Art. 252^1, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul III a fost abrogat la 27-dec-2015 de Art. 47, punctul
2. din capitolul VIII din Legea 318/2015]
Art. 2522: Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, atunci când nu există acordul proprietarului, dacă procurorul care a instituit sechestrul
apreciază că se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare
a bunurilor sechestrate pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat în condiţiile alin. (1) fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10
zile, la care sunt chemate părţile, precum şi custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea
procurorului este obligatorie.
(3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoştinţa părţilor şi a custodelui faptul că se intenţionează
valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de face observaţii sau cereri legate de
bunurile ce urmează a fi valorificate. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi sau custode, judecătorul de
drepturi şi libertăţi dispune prin încheiere motivată asupra valorificării bunurilor mobile prevăzute la art. 2521 alin. (2).
Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
(4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prevăzute la alin. (2) se poate face contestaţie la
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către părţi, custode, procuror, precum şi de către
orice altă persoană interesată în termen de 10 zile.
(5) Termenul prevăzut la alin. (4) curge de la comunicare pentru procuror, părţi sau custode sau de la data când au
luat la cunoştinţă de încheiere în cazul altor persoane interesate.
(6) Părţile sau custodele pot face contestaţie numai împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a
dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Procurorul poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin care
judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins propunerea de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(7) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este suspensivă de executare. Judecarea cauzei se face de urgenţă şi cu
precădere, iar hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.
Art. 2523: Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii
(1) În cursul judecăţii, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui,
poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen,
care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele bunurilor,
atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.
(2) La termenul fixat, se pune în discuţia părţilor, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se
pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau cereri legate de acestea. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică
desfăşurarea procedurii.
(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), instanţa de
judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea instanţei este definitivă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art.
2523 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală care nu permite, în cursul judecăţii, contestarea luării de către
instanţă a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate este neconstituţională.

(la data 09-iul-2018 Art. 252^3, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 354/2018 )

Art. 2524: Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
(1) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii prevăzute de art. 2522 alin. (3) sau a hotărârii judecătoreşti
de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzută de art. 2522 alin. (7) sau art. 2523 alin. (3), suspectul sau
inculpatul, partea responsabilă civilmente, custodele, orice altă persoană interesată, precum şi procurorul pot formula,
în cursul procesului penal, contestaţie la instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă.
(2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la îndeplinirea actului contestat.
(3) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, prin încheiere
definitivă.
(4) După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut contestaţie împotriva modului de aducere la
îndeplinire a încheierii sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate prevăzute la alin. (1),
se poate face contestaţie potrivit legii civile.

(la data 01-feb-2014 Art. 252 din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. 102, punctul 167. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 253: Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară
(1) Organul care aplică sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 252, descriind în
amănunt bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată şi bunurile exceptate de lege de la
urmărire, potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (8), găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se
consemnează obiecţiile suspectului sau inculpatului ori ale părţii responsabile civilmente, precum şi cele ale altor
persoane interesate.
(2) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se menţionează şi faptul că părţile au fost încunoştinţate că:
a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, în temeiul art. 2521 alin. (1);
b) în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit
sechestrul asigurător pot fi valorificate de către organul judiciar, chiar şi fără consimţământul proprietarului, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2521 alin. (2).
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(3) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se lasă persoanei asupra bunurilor căreia s-a aplicat
sechestrul, iar în lipsa acesteia, celor cu care locuieşte, administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl
înlocuieşte ori unui vecin. În cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă
acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează şi organului judiciar care a dispus luarea măsurii
asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal.
(4) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată care a
dispus instituirea sechestrului cere organului competent notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate, anexând copie
de pe ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la dispunerea înscrierii ipotecare asupra bunurilor
mobile.

(la data 01-feb-2014 Art. 253 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 168. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 254: Poprirea
(1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia
persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii
ordonanţei sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul.
(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate de către debitori, după caz, la dispoziţia organului judiciar
care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate
procurorului, judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare.
Art. 255: Restituirea lucrurilor
(1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că
lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea
persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea acestora, dispune
restituirea acestor lucruri. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
(2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situaţiei de fapt şi justa
soluţionare a cauzei şi cu obligaţia pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunţarea unei soluţii
definitive în procesul penal.
Art. 256: Restabilirea situaţiei anterioare
Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când
schimbarea acelei situaţii a rezultat din comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă.
TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere
Art. 257: Modul de citare
(1) Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă.
Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(2) Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai organelor
judiciare sau prin orice alt salariat al acestora, prin intermediul poliţiei locale ori prin serviciul poştal sau de curierat.

(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să îndeplinească procedura de citare şi să comunice dovezile de
îndeplinire a acesteia înainte de termenul de citare stabilit de organul judiciar.
(4) În cazul prevăzut la art. 80, persoanele vătămate şi părţile civile pot fi citate prin reprezentantul legal sau printr-o
publicaţie de circulaţie naţională.
(5) Citarea se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, cu
acordul persoanei citate.

(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (5) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(6) Minorul cu o vârstă mai mică de 16 ani va fi citat, prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu excepţia cazului în
care acest lucru nu este posibil.

(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Organul judiciar poate comunica şi oral persoanei prezente termenul următor, aducându-i la cunoştinţă
consecinţele neprezentării. În cursul urmăririi penale, aducerea la cunoştinţă a termenului se menţionează într-un
proces-verbal, care se semnează de către persoana astfel citată.
(8) Citarea şi comunicarea actelor procedurale se fac în plic închis, care va purta menţiunea «Pentru justiţie. A se
înmâna cu prioritate».

(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 170. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 258: Conţinutul citaţiei
(1) Citaţia este individuală şi trebuie sa cuprindă următoarele:
a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data emiterii şi
numărul dosarului;
b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului cauzei;
c) adresa celui citat;
d) ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare, precum şi invitarea celui citat să se prezinte la data şi locul indicate;
e) menţiunea că partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
f) dacă este cazul, menţiunea că, potrivit art. 90 sau art. 93 alin. (4), apărarea este obligatorie, iar în cazul în care
partea nu îşi alege un avocat, care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat din oficiu;
g) menţiunea că partea citată poate, în vederea exercitării dreptului la apărare, să consulte dosarul aflat la arhiva
instanţei sau a parchetului;
h) consecinţele neprezentării în faţa organului judiciar.
(2) Citaţia transmisă suspectului sau inculpatului trebuie să cuprindă încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii de care
este acuzat, atenţionarea că, în caz de neprezentare, poate fi adus cu mandat de aducere.
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(3) Citaţia se semnează de cel care o emite.
Art. 259: Locul de citare
(1) Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta
nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
(2) Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea
adresei unde locuieşte. Suspectul sau inculpatul este informat cu privire la această obligaţie în cadrul audierii şi cu privire
la consecinţele nerespectării obligaţiei.
(3) Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal, un alt loc pentru a fi citat
este citat la locul indicat.
(4) Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a prezentat după prima citare legal
îndeplinită.
(5) Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuieşte suspectul sau inculpatul şi nici locul său de muncă, la sediul organului
judiciar se afişează o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui citat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (5) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 171. din titlul III din Legea 255/2013 )

(6) Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, aşezăminte medicale ori de asistenţă socială se citează prin
administraţia acestora.
(7) Persoanele private de libertate se citează la locul de deţinere, prin administraţia acestuia. O copie a citaţiei se
comunică şi administraţiei locului de deţinere.

(la data 23-mai-2016 Art. 259, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. II, punctul 65. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(71) Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 172. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, aflate în cursă, citarea se face la
căpitănia portului unde este înregistrată nava.
(9) Dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de
drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în
cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest
caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ţine loc de
dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin
citaţie că are obligaţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie
electronică, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează,
comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul
căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
(10) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul organizaţiilor
internaţionale, membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, precum şi cetăţenii români aflaţi în
străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, se citează prin intermediul unităţilor care i-
au trimis în străinătate.
(11) La stabilirea termenului pentru înfăţişarea suspectului sau inculpatului aflat în străinătate se ţine seama de normele
internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul căruia se afla suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea
norme, de necesitatea ca citaţia în vederea înfăţişării să fie primită cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilită
pentru înfăţişare.
(12) Instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării
sediului, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5).
(13) Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică se face la adresa
electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de
către reprezentantul ei.

(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (12) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 173. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 260: Înmânarea citaţiei
(1) Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de primire.
(2) Dacă persoana citată refuză să primească citaţia, persoana însărcinată să comunice citaţia va afişa pe uşa
destinatarului o înştiinţare, încheind un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. Înştiinţarea trebuie să
cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
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g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 174. din titlul III din Legea 255/2013 )

(21) Dacă persoana citată, primind citaţia, refuză sau nu poate să semneze dovada de primire, persoana însărcinată
să comunice citaţia încheie despre aceasta proces-verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 175. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un suspect sau inculpat care locuieşte în străinătate nu
poate fi înmânată, precum şi în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin poştă, citaţia se va afişa la
sediul parchetului sau al instanţei, după caz.
(4) Citarea se poate realiza şi prin intermediul autorităţilor competente ale statului străin dacă:
a) adresa celui citat este necunoscută sau inexactă;
b) nu a fost posibilă trimiterea citaţiei prin intermediul poştei;
c) dacă citarea prin poştă a fost ineficientă sau necorespunzătoare.
(5) Când citarea se face potrivit art. 259 alin. (6)-(8), unităţile acolo arătate sunt obligate a înmâna de îndată citaţia
persoanei citate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut obţine
semnătura acesteia. Dovada este predată agentului procedural, iar acesta o înaintează organului de urmărire penală
sau instanţei de judecată care a emis citaţia.
(6) Citaţia destinată unei instituţii sau autorităţi publice ori altei persoane juridice se predă la registratură sau
funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(7) Când citarea se realizează potrivit art. 257 alin. (5), persoana care realizează citarea întocmeşte un proces-
verbal.

(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 176. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 261: Înmânarea citaţiei altor persoane
(1) Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane care
locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa. Citaţia nu poate fi înmânată unui minor sub 14 ani
sau unei persoane lipsite de discernământ.
(2) Dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, în lipsa persoanelor
arătate la alin. (1), citaţia se predă administratorului, portarului ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.
(3) Persoana care primeşte citaţia semnează dovada de primire, iar agentul, certificând identitatea şi semnătura,
încheie proces-verbal. Dacă aceasta refuză sau nu poate semna dovada de primire, agentul afişează citaţia pe uşa
locuinţei, încheind proces-verbal.
(4) În lipsa persoanelor arătate la alin. (1) şi (2), agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana citată
pentru a-i înmâna citaţia. Când persoana citată nu poate fi găsită, agentul afişează pe uşa locuinţei persoanei citate o
înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 261, alin. (4) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 177. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În cazul când persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, dacă în citaţie nu
s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte, agentul este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceasta.
Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, agentul afişează citaţia pe uşa principală a clădirii, încheind proces-verbal şi
făcând menţiune despre împrejurările care au făcut imposibilă înmânarea citaţiei.
(6) [textul din Art. 261, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
178. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 2611: Imposibilitatea de a comunica citaţia
Când comunicarea citaţiei nu se poate face, deoarece imobilul nu există, este nelocuit ori destinatarul nu mai locuieşte
în imobilul respectiv, sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul întocmeşte
un proces-verbal în care menţionează situaţiile constatate, pe care îl trimite organului judiciar care a dispus citarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 261 din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 179. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 262: Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei
(1) Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a
instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele şi calitatea persoanei citate, precum şi data pentru care este citată. De
asemenea, trebuie să cuprindă data înmânării citaţiei, numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui care înmânează
citaţia, certificarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citaţia, precum şi arătarea
calităţii acesteia.
(2) Ori de câte ori, cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii se încheie un proces-verbal,
acesta va cuprinde în mod corespunzător şi menţiunile prevăzute la alin. (1). În situaţia în care citarea se realizează
prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează,
dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia.

(la data 01-feb-2014 Art. 262, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 180. din titlul III din Legea 255/2013 )
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Art. 263: Incidente privind citarea
(1) În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul la
care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind
sancţiunea nulităţii aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Cu excepţia situaţiei în care prezenţa inculpatului este obligatorie, neregularitatea privind procedura de citare a unei
părţi poate fi invocată de către procuror, de către celelalte părţi ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a produs.

(la data 01-feb-2014 Art. 263 din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 181. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 264: Comunicarea altor acte procedurale
(1) Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se face prin fax sau prin orice
alt mijloc de comunicare electronică disponibil la locul de detenţie.
Art. 265: Mandatul de aducere
(1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de
aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară,
sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se
sustrage de la primirea citaţiei.
(2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă
această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.
(3) În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii
de către instanţă.
(4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un
domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului,
de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau
de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte
procurorul.
(5) Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:
a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului sau al inculpatului;
c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului de aducere.
(6) Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de aducere se soluţionează în camera
de consiliu, fără citarea părţilor.
(7) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune motivat, prin
încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată
mandatul de aducere.
(8) Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
d) scopul pentru care a fost emis;
e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului,
mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;
g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;
h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(9) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute condiţiile prevăzute la alin. (1),
(2) şi (4), dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca neîntemeiată.
(10) Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul
judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la alin. (8).
(11) Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după caz, efectuează de îndată
actul care a necesitat prezenţa acesteia.
(12) Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de
îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a
dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora.
Art. 266: Executarea mandatului de aducere
(1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică.
Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis
şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută
mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.

(la data 01-feb-2014 Art. 266, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 182. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele
prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în
cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic
justificat şi proporţional cu scopul urmărit.
(3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea
mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după
caz, instanţei de judecată.
(4) Dacă cel însărcinat cu executarea mandatului de aducere nu găseşte persoana prevăzută în mandat la adresa
indicată, face cercetări şi, dacă acestea au rămas fără rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni
despre cercetările făcute. Procesul-verbal se înaintează, de îndată, organului de urmărire penală sau, după caz,
instanţei de judecată.
(5) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii militare sau prin poliţia
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militară.
(6) Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care
trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) locul unde este încheiat;
c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.
Art. 267: Accesul la bazele electronice de date

(la data 01-feb-2014 Art. 267 din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 183. din titlul III din Legea 255/2013 )
(1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la
desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de
organele administraţiei de stat.
(2) Organele administraţiei de stat care deţin baze electronice de date sunt obligate să colaboreze cu procurorul sau
cu instanţa de judecată în vederea asigurării accesului direct al acestora la informaţiile existente în bazele electronice de
date, în condiţiile legii.
CAPITOLUL II: Termenele
Art. 268: Consecinţele nerespectării termenului
(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage
decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept
încetarea efectului măsurii.
(3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi.
Art. 269: Calculul termenelor procedurale

(la data 26-iun-2020 Art. 269 din partea 1, titlul VI, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 12/2020 )
(1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat
curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.
(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici
ora sau ziua în care acesta se împlineşte.
(3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul
zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul
expiră în ultima zi a acelei luni.
(4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care
urmează.
Art. 270: Acte considerate ca făcute în termen

(la data 26-iun-2020 Art. 270 din partea 1, titlul VI, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 12/2020 )
(1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la
oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de
către administraţia locului de deţinere pe actul depus, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea
făcută de unitatea militară pe actul depus servesc ca dovadă a datei depunerii actului.
(2) Dacă un act care trebuia făcut într-un anumit termen a fost comunicat sau transmis, din necunoaştere ori dintr-o
greşeală vădită a expeditorului, înainte de expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competenţă, se
consideră că a fost depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după expirarea termenului
fixat.
(3) Cu excepţia căilor de atac, actul efectuat de procuror este considerat ca făcut în termen dacă data la care a fost
trecut în registrul de ieşire al parchetului este înăuntrul termenului cerut de lege pentru efectuarea actului.
Art. 271: Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi
În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe
şi cea la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia.
CAPITOLUL III: Cheltuielile judiciare
Art. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare
(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor
materiale de probă, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se
acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri
şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort.
Art. 273: Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului
(1) Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţă au dreptul la restituirea
cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.
(2) Martorul, expertul şi interpretul care sunt salariaţi au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la
serviciu pricinuite de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanţă.
(3) Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptăţit să primească o compensare.
(4) Expertul şi interpretul au dreptul la o retribuţie pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute prin dispoziţii legale.
(5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) şi (4) se plătesc pe baza dispoziţiilor luate de organul care a dispus
chemarea şi în faţa căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special
alocat.
Art. 274: Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare,
amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei
(1) În caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea
pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia
cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina statului.

(la data 23-mai-2016 Art. 274, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 66. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Când sunt mai mulţi suspecţi sau, după caz, inculpaţi, procurorul sau, după caz, instanţa hotărăşte partea din
cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părţi se ţine seama, pentru fiecare dintre suspecţi sau,
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după caz, inculpaţi, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare.
(la data 23-mai-2016 Art. 274, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 66. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este
obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Art. 275: Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
(1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:
1. în caz de achitare, de către:
a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
2. în caz de încetare a procesului penal, de către:
a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv
introdusă;
c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;
d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare.

(la data 01-feb-2014 Art. 275, alin. (1), punctul 2., litera C. din partea 1, titlul VI, capitolul III completat de Art. 102, punctul 184. din titlul III din
Legea 255/2013 )

3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul
dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a)-c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;

(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (1), punctul 3., litera A. din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 67. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a)-
c) ori încetarea procesului penal;
4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către
stat.
(2) În cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori al introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile
judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia
sau cererea.
(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(4) În cazul când mai multe părţi sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanţa
hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
(5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul
urmăririi penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor
dispuse de organele de urmărire penală.
(6) Cheltuielile privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina
statului.

(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 68. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(7) În situaţia contestaţiilor formulate de către administraţia penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul III completat de Art. II, punctul 69. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 276: Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi
(1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea
civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.

(la data 01-feb-2014 Art. 276, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 185. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a
cheltuielilor judiciare.
(3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile,
instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.

(la data 01-feb-2014 Art. 276, alin. (3) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 185. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă
civilmente, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3).
(5) În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului şi, după caz, părţii
responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceştia, în măsura în care au fost provocate de persoana
vătămată sau de partea civilă.
(6) În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile.
CAPIT OLUL IV: Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor
omisiuni vădite
Art. 277: Modificări în acte procedurale
(1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai
dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.
(2) Modificările neconfirmate, dar care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.
(3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declaraţii trebuie barate, astfel încât să nu se poată face adăugări.
Art. 278: Îndreptarea erorilor materiale
(1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de
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judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui
interesat ori din oficiu.
(2) În vederea îndreptării erorii, părţile pot fi chemate spre a da lămuriri.
(3) Despre îndreptarea efectuată organul judiciar întocmeşte, după caz, un proces-verbal sau o încheiere, făcându-se
menţiune şi la sfârşitul actului corectat.
Art. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite
Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat
asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la
restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.
CAPITOLUL V: Nulităţile
Art. 280: Efectele nulităţii
(1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile
prevăzute expres de prezentul cod.
(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o
legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
(3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea
acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art. 281: Nulităţile absolute
(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind:
a) compunerea completului de judecată;
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Ilie în Dosarul nr. 2.223/192/2016 al Judecătoriei Bolintin-
Vale şi constată că dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f)
din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
(la data 20-iun-2019 Art. 281, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 88/2019 )

b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de
o instanţă inferioară celei legal competente;
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b), care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor
referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este neconstituţională.

(la data 26-mai-2016 Art. 281, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 302/2017 )

c) publicitatea şedinţei de judecată;
d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este
obligatorie.
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Ilie în Dosarul nr. 2.223/192/2016 al Judecătoriei Bolintin-
Vale şi constată că dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f)
din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
(la data 20-iun-2019 Art. 281, alin. (1), litera F. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 88/2019 )

(2) Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere.
(3) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi invocată în orice stare a procesului.
(4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) trebuie invocată:
a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în
procedura camerei preliminare;
b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii;
c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea, când instanţa a fost sesizată cu un
acord de recunoaştere a vinovăţiei.
Art. 282: Nulităţile relative
(1) Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin
nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu
poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.
(2) Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana vătămată, atunci
când există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 282 alin. (2), care nu permite invocarea din oficiu a nulităţii relative, este neconstituţională.

(la data 21-dec-2017 Art. 282, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 554/2017 )

(3) Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori cel mai târziu în termenele prevăzute la
alin. (4).
(4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) poate fi invocată:
a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în
această procedură;
b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi
penale, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii.
(5) Nulitatea relativă se acoperă atunci când:
a) persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege;
b) persoana interesată a renunţat în mod expres la invocarea nulităţii.
CAPITOLUL VI: Amenda judiciară

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 71 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Art. 283: Abateri judiciare
(1) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000
lei:
a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a
actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat
întârzieri în desfăşurarea procesului penal;
b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare a citaţiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum
şi neexecutarea mandatelor de aducere.
(2) Lipsa nejustificată a martorului, precum şi a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile,
chemate să dea declaraţii, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi
audiate se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.
(3) Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condiţiile legii, sau refuzul
nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor
procesuale, se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocaţi este informat cu privire la
amendarea unui membru al baroului.
(4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000
lei:
a) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin organelor judiciare,
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul judiciar
în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
b) lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat;
c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a
instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către
reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
e) nerespectarea obligaţiei de păstrare, prevăzută la art. 160 alin. (3);
f) neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a
măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de
către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
g) nerespectarea de către părţi, avocaţii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a măsurilor luate
de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 352 alin. (9) sau art. 359;

(la data 01-feb-2014 Art. 283, alin. (4), litera G. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 186. din titlul III din Legea
255/2013 )

h) nerespectarea de către avocaţii părţilor a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art.
359, cu excepţia situaţiilor când aceştia susţin cereri, excepţii, concluzii pe fondul cauzei, precum şi atunci când
procedează la audierea părţilor, martorilor şi experţilor;
i) manifestările ireverenţioase ale părţilor, martorilor, experţilor, interpreţilor sau ale oricăror alte persoane faţă de
judecător sau procuror;
j) [textul din Art. 283, alin. (4), litera J. din partea 1, titlul VI, capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102,
punctul 187. din titlul III din Legea 255/2013]
k) nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligaţiei de a încunoştinţa în scris, în termen de cel mult 3 zile,
organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
l) neîndeplinirea de către martor a obligaţiei de a încunoştinţa organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre
schimbarea locuinţei pe parcursul procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
m) neîndeplinirea în mod nejustificat de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor scrise ale procurorului, în
termenul stabilit de acesta;
n) abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale de către părţi,
reprezentanţii legali ai acestora ori consilierii juridici;
o) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligaţiei prevăzute la art. 152 alin. (3) de către
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera O. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 70. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

o1) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1461 alin. (7) de către instituţiile de credit sau entităţile financiare care
efectuează tranzacţiile financiare;

(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera O. din partea 1, titlul VI, capitolul VI completat de Art. II, punctul 71. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

p) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 147 alin. (5) de către unităţile poştale ori de transport sau orice alte
persoane fizice ori juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii;
q) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 153 alin. (3) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia
căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1).

(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera Q. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 72. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public
sau al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Justiţiei, după caz, potrivit legii.
(6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.
Art. 284: Procedura privitoare la amenda judiciară
(1) Amenda se aplică de organul de urmărire penală prin ordonanţă, iar de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de
judecătorul de cameră preliminară şi de instanţa de judecată, prin încheiere.
(2) Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face
în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare.
(3) Dacă persoana amendată justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia, judecătorul de drepturi şi libertăţi,

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 72 12/17/2020 : lex@snppc.ro



judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune anularea ori reducerea amenzii.
(4) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonanţă va fi soluţionată de judecătorul de drepturi şi
libertăţi, prin încheiere.
(5) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin încheiere va fi soluţionată de un alt judecător de
drepturi şi libertăţi, respectiv de un alt judecător de cameră preliminară ori de un alt complet, prin încheiere.

(la data 01-feb-2014 Art. 284 din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 189. din titlul III din Legea 255/2013 )

PARTEA SPECIALĂ:
TITLUL I: Urmărirea penală
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 285: Obiectul urmăririi penale
(1) Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea
persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este
sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
(2) Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.
Art. 286: Actele organelor de urmărire penală
(1) Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează cauza prin ordonanţă, dacă legea nu
prevede altfel.
(2) Ordonanţa trebuie să cuprindă:
a) denumirea parchetului şi data emiterii;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte;
c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana
suspectului sau inculpatului;
d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale
acestora;
d1) atunci când este cazul, menţiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi
exercitată;

(la data 23-mai-2016 Art. 286, alin. (2), litera D. din partea 2, titlul I, capitolul I completat de Art. II, punctul 73. din Ordonanta urgenta 18/2016
)

e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în
cursul urmăririi;
f) alte menţiuni prevăzute de lege;
g) semnătura celui care a întocmit-o.
(3) [textul din Art. 286, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
190. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi măsurilor procesuale şi formulează
propuneri prin referat. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 286, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 191. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 287: Păstrarea unor acte de urmărire penală
(1) Când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau confirmată, un
exemplar al actului rămâne la procuror.
(2) În cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori
alte autorităţi prevăzute de lege, în vederea soluţionării propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va
înainta copii numerotate şi certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legătură
cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării
urmăririi penale.
CAPITOLUL II: Sesizarea organelor de urmărire penală
SECŢIUNEA 1: Reglementări generale
Art. 288: Modurile de sesizare
(1) Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de
constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.
(2) Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,
la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu
poate fi pusă în mişcare în lipsa acestora.

(la data 01-feb-2014 Art. 288, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 192. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce priveşte
infracţiunile prevăzute la art. 413-417 din Codul penal.
Art. 289: Plângerea
(1) Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat
prin infracţiune.
(2) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori,
pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea
reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea
făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

(la data 01-feb-2014 Art. 289, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 193. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată
plângerii.
(4) Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.
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(5) Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură
electronică, în conformitate cu prevederile legale.
(6) Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.
(7) Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi.
Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
(8) Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu
capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în
care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor
de urmărire penală se face din oficiu.
(9) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
administrativă, organului judiciar competent.
(10) În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean
român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt
stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului
competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală
se aplică în mod corespunzător.
(11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege.
Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.

(la data 23-mai-2016 Art. 289, alin. (10) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 74. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 290: Denunţul
(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se în mod
corespunzător.
(3) [textul din Art. 290, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 05-feb-2017 de Art. II,
punctul 3. din Ordonanta urgenta 14/2017]
Art. 291: Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane
(1) Orice persoană cu funcţie de conducere în cadrul unei autorităţi a administraţiei publice sau în cadrul altor autorităţi
publice, instituţii publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum şi orice persoană cu atribuţii de control,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune
în mişcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele
infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.
(2) Orice persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau
care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de interes public,
care în exercitarea atribuţiilor sale a luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în
mişcare din oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 291 din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 194. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 292: Sesizarea din oficiu
Organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele
prevăzute la art. 289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens.
Art. 293: Constatarea infracţiunii flagrante
(1) Este flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire.
(2) Este de asemenea considerată flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, este urmărit de
organele de ordine publică şi de siguranţă naţională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public
ori prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea sau este surprins aproape de locul
comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracţiune.
(3) În cazul infracţiunii flagrante, organele de ordine publică şi siguranţă naţională întocmesc un proces-verbal, în care
consemnează toate aspectele constatate şi activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de
urmărire penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 293, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 195. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Plângerile şi cererile prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi înscrisurile ridicate cu ocazia constatării
infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului de urmărire penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 293, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 195. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 294: Examinarea sesizării
(1) La primirea sesizării, organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei sale, iar în cazul prevăzut la
art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.

(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În situaţia în care plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei
este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.

(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Atunci când sesizarea îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezultă vreunul dintre
cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală
înaintează procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.

(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 74 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(4) În cazul în care procurorul apreciază propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanţă, clasarea.
Art. 2941: Autorizări sau alte condiţii prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de o
persoană
Ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în
continuare a urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente,
înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte
prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea.

(la data 23-mai-2016 Art. 294^1 din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 75. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢIUNEA 2: Plângerea prealabilă
Art. 295: Plângerea prealabilă
(1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul
infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.
(2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.
(3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
Art. 296: Termenul de introducere a plângerii prealabile
(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre
săvârşirea faptei.
(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul
său legal a aflat despre săvârşirea faptei.

(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge
de la data numirii unui nou reprezentant legal.

(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Plângerea prealabilă greşit îndreptată se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar
necompetent.
(5) Plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
administrativă, organului judiciar competent.
Art. 297: Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile
(1) La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi
dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală
înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.
(2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă,
organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere. În caz afirmativ,
organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea
de clasare.
Art. 298: Procedura în cazul infracţiunii flagrante
(1) În caz de infracţiune flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în
lipsa plângerii prealabile.
(2) După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi, dacă aceasta
declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează
procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.

(la data 01-feb-2014 Art. 298, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 199. din titlul III din Legea
255/2013 )

CAPIT OLUL III: Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către
procuror
Art. 299: Obiectul supravegherii
(1) Procurorul supraveghează activitatea organelor de cercetare penală, astfel ca orice infracţiune să fie descoperită şi
orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie trasă la răspundere penală.
(2) De asemenea, procurorul exercită supravegherea activităţii organelor de cercetare penală astfel ca niciun suspect
sau inculpat să nu fie reţinut decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 300: Modalităţile de exercitare a supravegherii
(1) Procurorul, în exercitarea atribuţiei de a conduce şi supraveghea activitatea organelor de cercetare penală,
veghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Organele de cercetare penală sunt obligate după sesizare să îl informeze pe procuror despre activităţile pe care le
efectuează sau urmează să le efectueze.
(3) În exercitarea atribuţiei de a conduce activitatea de urmărire penală, procurorul ia măsurile necesare sau dă
dispoziţii organelor de cercetare penală care iau aceste măsuri. Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de
cercetare penală sau să îl efectueze personal.
(4) În exercitarea atribuţiei de supraveghere a activităţii de urmărire penală, procurorul poate să ceară spre verificare
orice dosar de la organul de cercetare penală, care este obligat să îl trimită de îndată, cu toate actele, materialele şi
datele privitoare la fapta care formează obiectul cercetării. Procurorul poate reţine orice cauză în vederea efectuării
urmăririi penale.
Art. 301: Trimiterea la organul competent
(1) Când procurorul constată că urmărirea penală nu se efectuează de organul de cercetare penală prevăzut de lege,
ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul competent, procedând potrivit art. 63.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), actele sau măsurile procesuale legal efectuate rămân valabile.
(3) Când procurorul constată că există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 43, dispune reunirea cauzelor,
trimiţând ulterior cauza organului competent.
Art. 302: Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul
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(1) Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să fie efectuată de un alt organ de
cercetare decât cel sesizat.
(2) Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la
parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza propunerii motivate a organului de
cercetare penală care preia cauza.
Art. 303: Dispoziţiile date de procuror
(1) Procurorul poate să dispună cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală de organele de cercetare penală
ale poliţiei judiciare sau de organele de cercetare penală speciale, după caz.
(2) Dispoziţiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare penală sunt obligatorii şi prioritare
pentru organul de cercetare, precum şi pentru alte organe ce au atribuţii prevăzute de lege în constatarea infracţiunilor.
Organele ierarhic superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de cercetare penală speciale nu pot da îndrumări sau
dispoziţii privind cercetarea penală.
(3) În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor date de
procuror, acesta poate sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care are obligaţia ca în termen de 3 zile de
la sesizare să comunice procurorului măsurile dispuse, ori poate aplica sancţiunea amenzii judiciare pentru abaterile
judiciare prevăzute la art. 283 alin. (1) lit. a) sau, după caz, alin. (4) lit. m) ori poate solicita retragerea avizului
prevăzut la art. 55 alin. (4) şi (5).
Art. 304: Infirmarea actelor procesuale sau procedurale
(1) Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de cercetare penală nu este dată cu
respectarea dispoziţiilor legale sau este neîntemeiată, o infirmă motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei
interesate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul verificării efectuate de către procurorul ierarhic superior cu privire la actele
procurorului ierarhic inferior.
CAPITOLUL IV: Efectuarea urmăririi penale
SECŢIUNEA 1: Desfăşurarea urmăririi penale
Art. 305: Începerea urmăririi penale
(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea
urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau
cunoscut.

(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Începerea urmăririi penale şi respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanţă care
cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g).

(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru
care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire
penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de
suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care
supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.

(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) Faţă de persoanele pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de
îndeplinirea unei alte condiţii prealabile, efectuarea urmăririi penale se poate dispune numai după obţinerea autorizaţiei
ori după îndeplinirea condiţiei.

(la data 01-feb-2014 Art. 305, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 201. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 306: Obligaţiile organelor de urmărire penală
(1) Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi
să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit
infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, să strângă şi să administreze probele cu respectarea
prevederilor art. 100 şi 101.

(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 202. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Organele de cercetare penală au obligaţia de a efectua actele de cercetare care nu suferă amânare, chiar dacă
privesc o cauză pentru care nu au competenţa de a efectua urmărirea penală.
(3) După începerea urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea,
cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului.
(4) Organul de urmărire penală se pronunţă, prin ordonanţă motivată, în condiţiile art. 100 alin. (3) şi (4), asupra
cererilor de administrare a probelor, în limita competenţei sale.
(5) Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară administrarea unor mijloace de probă sau folosirea
unor metode speciale de supraveghere, care pot fi autorizate ori dispuse, în faza de urmărire penală, numai de
procuror sau, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi, formulează propuneri motivate, care trebuie să cuprindă
datele şi informaţiile care sunt obligatorii în cadrul acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului împreună cu
dosarul cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 202. din titlul III din Legea
255/2013 )

(6) Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului,
după începerea urmăririi penale.
(7) Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru identificarea bunurilor şi valorilor
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supuse confiscării speciale şi confiscării extinse, potrivit Codului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 203. din titlul III din Legea

255/2013 )

Art. 307: Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect
Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate,
fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-
se în acest sens un proces-verbal.
Art. 308: Procedura audierii anticipate
(1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu
mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii
anticipate a acestuia.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii,
dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se
desfăşoară în camera de consiliu.
(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă,
precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei,
procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora.

(la data 23-mai-2016 Art. 308 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 77. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 309: Punerea în mişcare a acţiunii penale
(1) Acţiunea penală se pune în mişcare de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când acesta constată că
există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare
prevăzute la art. 16 alin. (1).

(la data 07-feb-2014 Art. 309, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale este comunicată inculpatului de către organul de urmărire penală care îl
cheamă pentru a-l audia. Dispoziţiile art. 108 se aplică în mod corespunzător, încheindu-se în acest sens un proces-
verbal.
(3) La cerere, inculpatului i se eliberează o copie a ordonanţei prin care a fost dispusă măsura.
(4) Atunci când consideră necesar, procurorul poate proceda personal la audierea inculpatului şi la comunicarea
prevăzute la alin. (2).
(5) Organul de urmărire penală continuă urmărirea şi fără a-l audia pe inculpat atunci când acesta lipseşte nejustificat,
se sustrage sau este dispărut.
Art. 310: Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor
(1) În cazul infracţiunii flagrante, orice persoană are dreptul să îl prindă pe făptuitor.
(2) Dacă făptuitorul a fost prins în condiţiile alin. (1), persoana care l-a reţinut trebuie să îl predea de îndată, împreună
cu corpurile delicte, precum şi cu obiectele şi înscrisurile ridicate, organelor de urmărire penală, care întocmesc un
proces-verbal.
Art. 311: Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice
(1) În cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte noi, date cu privire la
participarea unor alte persoane sau împrejurări care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei, dispune
extinderea urmăririi penale ori schimbarea încadrării juridice.

(la data 01-feb-2014 Art. 311, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 206. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Când urmărirea penală se efectuează faţă de o persoană, extinderea dispusă de organul de cercetare penală se
supune confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la
data emiterii ordonanţei, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte totodată şi dosarul cauzei.

(la data 23-mai-2016 Art. 311, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 78. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl
informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării
juridice.

(la data 05-nov-2020 Art. 311, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 228/2020 )

(4) În cazul în care extinderea urmăririi penale s-a dispus cu privire la mai multe persoane, organul de urmărire penală
are obligaţia să procedeze faţă de aceste persoane potrivit art. 307.
(5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale sau din oficiu cu privire la ipotezele
prevăzute la alin. (1) poate dispune extinderea acţiunii penale cu privire la aspectele noi.
SECŢIUNEA 2: Suspendarea urmăririi penale
Art. 312: Cazurile de suspendare
(1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă,
care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale
împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.
(11) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei,
apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori
că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a urmăririi penale.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau
prin videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.

(la data 05-nov-2020 Art. 312, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 4. din Legea 228/2020 )
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(2) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în
mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană.
(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.
Art. 313: Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării
(1) După suspendarea urmăririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei organului de cercetare penală ori poate
dispune preluarea sa.
(2) Ordonanţa de suspendare a urmăririi penale se comunică părţilor şi subiecţilor procesuali principali.
(3) În timpul cât urmărirea este suspendată, organele de cercetare penală continuă să efectueze toate actele a căror
îndeplinire nu este împiedicată de situaţia suspectului sau inculpatului, cu respectarea dreptului la apărare al părţilor sau
subiecţilor procesuali. La reluarea urmăririi penale, actele efectuate în timpul suspendării pot fi refăcute, dacă este
posibil, la cererea suspectului sau inculpatului.
(4) Organul de cercetare penală este obligat să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni de la data dispunerii
suspendării, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea urmăririi penale.
SECŢIUNEA 3: Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală
Art. 314: Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată
(1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285,
procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, dispunând:
a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul
dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);
b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.

(la data 23-mai-2016 Art. 314, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 79. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

(2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulţi
suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).
Art. 315: Clasarea
(1) Clasarea se dispune când:
a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării;
b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).

(la data 01-feb-2014 Art. 315, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 207. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind:
a) ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu
introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei;
b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauţiunii;
c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale;
d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau parţială a unui înscris;
e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau
de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispoziţiile art. 246 alin. (13)
aplicându-se în mod corespunzător;

(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (2), litera E. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 80. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

f) cheltuielile judiciare.
(la data 01-feb-2014 Art. 315, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 207. din titlul III din Legea

255/2013 )

(3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se va face menţiune
despre aceasta.
(4) În ordonanţă se va face menţiune şi cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în cauză.
(5) Menţionarea motivelor de fapt şi de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu îşi însuşeşte argumentele
cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă a existat un suspect în cauză.

(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 81. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 316: Înştiinţarea despre clasare
(1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după
caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se comunică şi o copie a
referatului organului de cercetare penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 316, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 209. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înştiinţează prin adresă administraţia locului de deţinere
cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului.
Art. 317: Restituirea dosarului organului de cercetare penală
Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de către organul de cercetare penală, atunci când constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune clasarea sau când dispune clasarea parţial şi disjunge cauza conform art.
46, restituie dosarul organului de cercetare penală.
Art. 318: Renunţarea la urmărire penală
(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani,
procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.
(2) Interesul public se analizează în raport cu:
a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei;
b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;
c) scopul urmărit;
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d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii;
e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea
faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia;
f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;
g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea
urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.
(3) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau
a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea
infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
(4) Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală prin raportare doar
la criteriile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi g).
(5) Nu se poate dispune renunţarea la urmărirea penală pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea victimei.
(6) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de
reparare a acesteia;
b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de
cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;
*) În ipoteza renunţării la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate
fi dispusă faţă de acesta obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

(la data 30-sep-2019 Art. 318, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
15/2019 )

d) să frecventeze un program de consiliere.
(7) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (6),
stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni
sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea
ordonanţei.
(8) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi
dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (6) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-(4), termenul până la care
trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror,
precum şi cheltuielile judiciare.
(9) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (7), procurorul revocă ordonanţa.
Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului
ori inculpatului.
(10) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală este verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei
de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a
fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de un procuror de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ordonanţa este verificată de procurorul-şef de secţie, iar când
a fost întocmită de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet.
(11) Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului e
stabilită prin lege specială.
(12) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. (10), se comunică în copie,
după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate şi se
transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
(13) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea persoanelor prevăzute la
alin. (12).
(14) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea
persoanelor prevăzute la alin. (12), precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de
renunţare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
(15) Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală pe
baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a înscrisurilor noi prezentate şi, prin încheiere, admite
sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul
de cameră preliminară:
a) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărire penală şi trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa
urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
b) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală şi dispune clasarea.
(16) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care
judecătorul a respins cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, o nouă renunţare nu mai poate
fi dispusă, indiferent de motivul invocat.

(la data 23-mai-2016 Art. 318 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 82. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 319: Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
(1) În caz de clasare ca urmare a constatării că a intervenit amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile sau a
existenţei unei cauze de nepedepsire, suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei
de pe ordonanţa de soluţionare a cauzei, continuarea urmăririi penale.

(la data 23-mai-2016 Art. 319, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 83. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Dacă după introducerea cererii în termenul legal se constată un alt caz de netrimitere în judecată decât cele
prevăzute la alin. (1), procurorul va dispune clasarea cauzei în raport cu acesta.
(3) Dacă nu se constată situaţia prevăzută la alin. (2), se va adopta prima soluţie de netrimitere în judecată.
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Art. 320: Modul de sesizare a procurorului pentru soluţionarea cauzei
Organul de cercetare penală care constată incidenţa unuia dintre cazurile care determină clasarea cauzei sau
renunţarea la urmărire penală trimite dosarul la procuror cu propunere corespunzătoare.
SECŢIUNEA 4: Terminarea urmăririi penale
Art. 321: Înaintarea dosarului privind pe inculpat
(1) De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul procurorului, însoţit de un
referat.
(2) Referatul trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (4), precum şi date suplimentare privitoare la
mijloacele materiale de probă şi măsurile luate cu privire la ele în cursul cercetării penale, precum şi locul unde acestea
se află.

(la data 01-feb-2014 Art. 321, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 211. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Când urmărirea penală priveşte mai multe fapte sau mai mulţi inculpaţi, referatul trebuie să cuprindă menţiunile
arătate la alin. (2) cu privire la toate faptele şi la toţi inculpaţii şi, dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte
ori făptuitori se propune clasarea sau renunţarea la urmărire.
Art. 322: Verificarea lucrărilor urmăririi penale
(1) În termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 320 şi art.
321 alin. (1), procurorul procedează la verificarea lucrărilor urmăririi penale şi se pronunţă asupra acestora.
(2) Rezolvarea cauzelor în care sunt arestaţi se face de urgenţă şi cu precădere.
Art. 323: Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală
(1) În situaţia în care procurorul constată că urmărirea penală nu este completă sau că nu a fost efectuată cu
respectarea dispoziţiilor legale, restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală în vederea completării sau
refacerii urmăririi penale sau trimite cauza la alt organ de cercetare penală potrivit dispoziţiilor art. 302.
(2) Atunci când completarea sau refacerea urmăririi penale este necesară numai cu privire la unele fapte sau la unii
inculpaţi, iar disjungerea nu este posibilă, procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze la organul de
cercetare penală.
(3) Ordonanţa de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lângă menţiunile arătate la art. 286 alin. (2), indicarea actelor
de urmărire penală ce trebuie efectuate ori refăcute, a faptelor sau împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi a
mijloacelor de probă ce urmează a fi administrate.
SECŢIUNEA 5: Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror
Art. 324: Efectuarea urmăririi penale de către procuror
(1) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazurile prevăzute de lege.
(2) Procurorul poate dispune preluarea oricărei cauze în care exercită supravegherea, indiferent de stadiul acesteia,
pentru a efectua urmărirea penală.
(3) În cazurile în care procurorul efectuează urmărirea penală, poate delega, prin ordonanţă, organelor de cercetare
penală efectuarea unor acte de urmărire penală.
(4) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea sau propunerea măsurilor restrictive de drepturi şi libertăţi, încuviinţarea
de probatorii ori dispunerea celorlalte acte sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul delegării prevăzute la alin. (3).
Art. 325: Preluarea cauzelor de la alte parchete
(1) Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale,
cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia motivată a conducătorului parchetului ierarhic
superior.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi când legea prevede o altă subordonare ierarhică.
Art. 326: Trimiterea cauzei la un alt parchet
Când există o suspiciune rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată din pricina împrejurărilor cauzei sau
calităţii părţilor ori a subiecţilor procesuali principali ori există pericolul de tulburare a ordinii publice, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţilor, a unui subiect procesual principal sau din
oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal în grad, dispoziţiile art. 73 şi 74 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 326 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 212. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL V: Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
Art. 327: Rezolvarea cauzelor
Atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală
este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul:
a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta
există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal;
b) emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărire, potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 328: Cuprinsul rechizitoriului
(1) Rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod
corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi
încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi
331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei. Rechizitoriul este
verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al
parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic
superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rechizitoriul
este verificat de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul
general al acestui parchet. În cauzele cu arestaţi, verificarea se face de urgenţă şi înainte de expirarea duratei arestării
preventive.

(la data 01-feb-2014 Art. 328, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 213. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În rechizitoriu se arată numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în
proces, şi locul unde urmează a fi citate.
(3) Procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai
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mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 327.
Art. 329: Actul de sesizare a instanţei
(1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei de judecată.
(2) Rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi
comunicate inculpaţilor, se trimit instanţei competente să judece cauza în fond.
(3) În situaţia în care inculpatul nu cunoaşte limba română, se vor lua măsuri pentru traducerea autorizată a
rechizitoriului, care va fi ataşată actelor menţionate la alin. (2). Când nu există traducători autorizaţi, traducerea
rechizitoriului se face de o persoană care poate comunica cu inculpatul.
(4) Inculpatul, cetăţean român aparţinând unei minorităţi naţionale, poate solicita să îi fie comunicată o traducere a
rechizitoriului în limba maternă.
Art. 330: Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii
Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul poate să cuprindă şi propunerea de luare,
menţinere, revocare sau de înlocuire a unei măsuri preventive ori a unei măsuri asigurătorii.
Art. 331: Dispoziţiile privitoare la măsurile de siguranţă
Dacă apreciază că faţă de inculpat este necesară luarea unei măsuri de siguranţă cu caracter medical, procurorul, prin
rechizitoriu, propune luarea acelei măsuri.
CAPITOLUL VI: Reluarea urmăririi penale
Art. 332: Cazurile de reluare a urmăririi penale
(1) Urmărirea penală este reluată în caz de:
a) încetare a cauzei de suspendare;
b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;
c) redeschidere a urmăririi penale.
(2) Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii
penale sau continuarea procesului penal.
Art. 333: Reluarea urmăririi penale după suspendare
Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată de procuror ori de organul de cercetare penală,
după caz, că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat
cauza de suspendare înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării.
Art. 334: Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
(1) Urmărirea penală este reluată atunci când judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet
în temeiul art. 346 alin. (3) lit. b).
(2) În cazul în care hotărârea se întemeiază pe dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. a), reluarea se dispune de către
conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior prevăzut de lege, numai atunci când constată că pentru
remedierea neregularităţii este necesară efectuarea unor acte de urmărire penală. Prin ordonanţa de reluare a urmăririi
penale se vor menţiona şi actele ce urmează a fi efectuate.

(la data 01-feb-2014 Art. 334, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 214. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazurile de restituire prevăzute la alin. (1) şi (2) procurorul efectuează urmărirea penală ori, după caz, trimite
cauza la organul de cercetare, dispunând prin ordonanţă actele de urmărire penală ce urmează a fi efectuate.
Art. 335: Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

(la data 11-dec-2015 Art. 335 din partea 2, titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 27/2015 )
(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care
se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod
corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia
clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.

(la data 01-feb-2014 Art. 335, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 215. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin.
(6), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.

(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 84. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3
zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu,
cu citarea suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei
ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică
soluţionarea cererii de confirmare.

(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 84. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(41) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei
prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a
oricăror înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.

(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VI completat de Art. II, punctul 85. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră
preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.
Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.

(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 86. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune
redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi
penale nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VI completat de Art. II, punctul 87. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

CAPITOLUL VII: Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
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Art. 336: Dreptul de a face plângere
(1) Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o
vătămare intereselor sale legitime.
(2) Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie
direct la acesta, fie la organul de cercetare penală.
(3) Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii.
Art. 337: Obligaţia de înaintare a plângerii
Când plângerea a fost depusă la organul de cercetare penală, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la
primirea ei să o înainteze procurorului împreună cu explicaţiile sale, atunci când acestea sunt necesare.
Art. 338: Termenul de rezolvare
Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată
persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei.
Art. 339: Plângerea împotriva actelor procurorului
(1) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de
acesta se rezolvă, după caz, de prim-procurorul parchetului, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de
apel, de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului, ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea
de apel, ale procurorului şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori au fost luate sau
efectuate pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului
e stabilită prin lege specială.
(4) În cazul soluţiilor de clasare, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-
a dispus soluţia.

(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu
plângere la procurorul ierarhic superior şi se comunică persoanei care a făcut plângerea şi celorlalte persoane
interesate.
(6) Dispoziţiile art. 336-338 se aplică în mod corespunzător, dacă legea nu dispune altfel.
Art. 340: Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
(1) Persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă
conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară
de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

(la data 23-mai-2016 Art. 340, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 89. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termenul prevăzut la art. 338, dreptul de a face plângere poate fi exercitat
oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de
la data comunicării modului de rezolvare.
(3) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori,
pentru persoana juridică, denumirea, sediul, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, data ordonanţei sau a
rechizitoriului atacat, numărul de dosar şi denumirea parchetului, indicarea motivelor plângerii.
(4) Dispoziţiile art. 289 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul în care nu cuprinde data ordonanţei sau a rechizitoriului atacate, numărul de dosar şi denumirea
parchetului, plângerea se restituie pe cale administrativă, situaţie în care completarea plângerii poate fi efectuată nu mai
târziu de 20 de zile de la data restituirii.

(la data 23-mai-2016 Art. 340, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 90. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 341: Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră
preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi
încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii.
Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire
la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 91. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de
cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei
competente.
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în
camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 91. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(51) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a
materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 92. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate
dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
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b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a
completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o
situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.

(la data 19-ian-2016 Art. 341, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 33/2015 )
*) Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
sunt neconstituţionale prin împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.

(la data 27-ian-2016 Art. 341, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 733/2015 )

(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după
caz, sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea
penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru
care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente,
trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o
situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
*) Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
sunt neconstituţionale prin împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.

(la data 27-ian-2016 Art. 341, alin. (7), punctul 2., litera D. din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia
733/2015 )

(71) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite
plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare
avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (7) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 93. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi
alin. (71) este definitivă.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (8) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi
intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării
probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (9) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341
alin. (9), care exclude posibilitatea de a face contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu
privire la dispoziţia de începere a judecăţii referitor la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost
pusă în mişcare acţiunea penală, pronunţată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală,
este neconstituţională.

(la data 30-mai-2019 Art. 341, alin. (9) din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 243/2019 )

(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de
cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului
şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune
una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a
judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la
legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.

(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (10) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 341 din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 218. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Pe durata stării de alertă, instituită din motive generate de pandemia de COVID-19, plângerile împotriva măsurilor şi
actelor de urmărire penală prevăzute de art. 336-339 din Codul de procedură penală, care au fost înregistrate în
termen de 30 de zile după încetarea stării de urgenţă, se rezolvă într-un termen de 30 de zile de la primirea acestora,
prin derogare de la dispoziţiile art. 338 din Codul de procedură penală.
Pe durata stării de alertă, instituită din motive generate de pandemia de COVID-19, acordul de comunicare în cauzele
penale a actelor procedurale prin poştă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este
cazul, de urgenţă, telefonic, indicarea adreselor de poştă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.
Dacă, din motive obiective, comunicarea prin poştă electronică nu se poate realiza, se vor folosi celelalte mijloace de
comunicare prevăzute de Codul de procedură penală.
Dacă pe durata stării de alertă, din motive generate de pandemia de COVID-19, un parchet este împiedicat să
funcţioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel
sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune trimiterea
uneia sau mai multor cauze la un parchet egal în grad, dacă măsura se impune în interesul rezolvării acestora.
Dacă pe durata stării de alertă, din motive generate de pandemia de COVID-19, o instanţă de judecată este
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împiedicată să îşi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie se desemnează o altă instanţă de acelaşi grad care să preia soluţionarea cauzelor pentru care se solicită
acest lucru, dispoziţiile art. 76 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. Atunci când este
posibil, dosarul cauzei se trimite în format electronic instanţei desemnate.

(la data 14-mai-2020 partea 2, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 73 din capitolul XVII din Ordonanta urgenta 70/2020 )

TITLUL II: Camera preliminară
Art. 342: Obiectul procedurii în camera preliminară
Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii
sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.

(la data 01-feb-2014 Art. 342 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 219. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 343: Durata procedurii în camera preliminară
Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 343 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 220. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 344: Măsurile premergătoare
(1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.
(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de
deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură.
Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară,
dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu
privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi
particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(la data 05-sep-2018 Art. 344, alin. (2) din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 14/2018 )
(3) În cazurile prevăzute la art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din
oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (3) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-au formulat cereri sau excepţii ori dacă a ridicat
excepţii din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul pentru soluţionarea acestora, cu citarea
părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.

(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (4) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 345: Procedura în camera preliminară
(1) La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile
formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de
urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt
prezente, precum şi ale procurorului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 345
alin. (1), care nu permite judecătorului de cameră preliminară, în soluţionarea cererilor şi excepţiilor formulate ori
excepţiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace de probă în afara "oricăror înscrisuri noi prezentate" este
neconstituţională.

(la data 06-feb-2018 Art. 345, alin. (1) din partea 2, titlul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 802/2017 )

(2) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, prin încheiere, care se comunică de îndată
procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(3) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care
sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai
multe probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularităţile actului
de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită
restituirea cauzei.

(la data 02-mai-2016 Art. 345 din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 346: Soluţiile
(1) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) şi (3) şi nici nu a ridicat din
oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei,
a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Judecătorul de cameră
preliminară se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi fără participarea
procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora.

(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (1) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Dacă respinge cererile şi excepţiile invocate ori ridicate din oficiu, în condiţiile art. 345 alin. (1) şi (2), prin aceeaşi
încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării
actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.

(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:
a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut
la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;
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b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;
c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi
dispoziţii.
(4) În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe
administrate ori a sancţionat potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul
de cameră preliminară dispune începerea judecăţii.
(41) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) şi la alin. (4), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin
încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Încheierea se
comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(42) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), restituirea cauzei la procuror se dispune prin încheierea prevăzută la art. 345
alin. (2).

(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (4) din partea 2, titlul II completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.
(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit
art. 50 şi 51, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 346 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 223. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 347: Contestaţia
(la data 30-ian-2015 Art. 347 din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2014 )

(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1)-(42), procurorul, părţile şi
persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.

(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (1) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.
Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent,
potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea
procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod corespunzător.»

(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (3) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau
ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu
rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.

(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (3) din partea 2, titlul II completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 348: Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
(la data 30-ian-2015 Art. 348 din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2014 )

(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea,
revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa
sesizată cu rechizitoriu sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori
completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu soluţionarea contestaţiei, verifică legalitatea şi
temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.

(la data 02-mai-2016 Art. 348, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) şi constată că
sintagma "sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori completul competent
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu soluţionarea contestaţiei" din cuprinsul acestora este
neconstituţională.

(la data 26-sep-2017 Art. 348, alin. (2) din partea 2, titlul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 437/2017 )

TITLUL III: Judecata
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 349: Rolul instanţei de judecată
(1) Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali
şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu
respectarea deplină a legii.
(2) Instanţa poate soluţiona cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, dacă inculpatul solicită
aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi dacă instanţa apreciază că probele sunt suficiente
pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, cu excepţia cazului în care acţiunea penală vizează o infracţiune
care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.

(la data 01-feb-2014 Art. 349 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 225. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 350: Locul unde se desfăşoară judecata
(1) Judecata se desfăşoară la sediul instanţei.
(2) Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc.
Art. 351: Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea
(1) Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în
contradictoriu.
(2) Instanţa este obligată să pună în discuţie cererile procurorului, ale părţilor sau ale celorlalţi subiecţi procesuali şi
excepţiile ridicate de aceştia sau din oficiu şi să se pronunţe asupra lor prin încheiere motivată.

(la data 01-feb-2014 Art. 351, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 226. din titlul III din Legea 255/2013 )
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(3) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată şi asupra tuturor măsurilor luate în cursul judecăţii.
Art. 352: Publicitatea şedinţei de judecată
(1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de
consiliu nu este publică.

(la data 07-iul-2014 Art. 352, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia au calitatea de părţi sau
martori, precum şi persoanele înarmate, cu excepţia personalului care asigură paza şi ordinea.
(3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime
a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiţiei, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate
declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.
(4) Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui martor, dacă prin audierea sa în şedinţă
publică s-ar aduce atingere siguranţei ori demnităţii sau vieţii intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la
cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în cazul în care o audiere în public ar pune în pericol
confidenţialitatea unor informaţii.
(5) Declararea şedinţei nepublice se face în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente, a persoanei vătămate şi
a procurorului. Dispoziţia instanţei este executorie.
(6) În timpul cât şedinţa este nepublică, nu sunt admise în sala de şedinţă decât părţile, persoana vătămată,
reprezentanţii acestora, avocaţii şi celelalte persoane a căror prezenţă este autorizată de instanţă.
(7) Părţile, persoana vătămată, reprezentanţii acestora, avocaţii şi experţii desemnaţi în cauză au dreptul de a lua
cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului.

(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Preşedintele completului are îndatorirea de a aduce la cunoştinţa persoanelor ce participă la judecata desfăşurată în
şedinţă nepublică obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul procesului.

(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(9) Pe durata judecăţii, instanţa poate interzice publicarea şi difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte,
desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile
civilmente sau a martorilor, în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4).
(10) Informaţiile de interes public din dosar se comunică în condiţiile legii.

(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) În cazul în care informaţiile clasificate sunt esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa solicită, de urgenţă, după
caz, declasificarea totală, declasificarea parţială sau trecerea într-un alt grad de clasificare ori permiterea accesului la
cele clasificate de către apărătorul inculpatului.

(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (11) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "instanţa solicită" cu
raportare la sintagma "permiterea accesului la cele clasificate de către apărătorul inculpatului" din cuprinsul dispoziţiilor
art. 352 alin. (11) este neconstituţională.

(la data 23-feb-2018 Art. 352, alin. (11) din partea 2, titlul III, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 21/2018 )

(12) Dacă autoritatea emitentă nu permite apărătorului inculpatului accesul la informaţiile clasificate, acestea nu pot
servi la pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei
în cauză.

(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "autoritatea emitentă" din
cuprinsul dispoziţiilor art. 352 alin. (12) este neconstituţională.

(la data 23-feb-2018 Art. 352, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 21/2018 )

Art. 353: Citarea la judecată
(la data 01-feb-2014 Art. 353 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu
de către instanţă. Instanţa poate dispune citarea altor subiecţi procesuali atunci când prezenţa acestora este necesară
pentru soluţionarea cauzei. Înfăţişarea persoanei vătămate sau a părţii în instanţă, în persoană sau prin reprezentant
ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu persoana reprezentată, acoperă orice
nelegalitate survenită în procedura de citare.

(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Partea sau alt subiect procesual principal prezent personal, prin reprezentant sau prin apărător ales la un termen,
precum şi acela căruia, personal, prin reprezentant sau apărător ales ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai sunt citaţi pentru
termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa
acestora este obligatorie. Militarii şi deţinuţii sunt citaţi din oficiu la fiecare termen.

(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Pentru primul termen de judecată, persoana vătămată se citează cu menţiunea că se poate constitui parte civilă
până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) Neprezentarea persoanei vătămate şi a părţilor citate nu împiedică judecarea cauzei. Când instanţa consideră că
este necesară prezenţa uneia dintre părţile lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop
judecata.
(5) [textul din Art. 353, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
229. din titlul III din Legea 255/2013]
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(6) Pe tot parcursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile pot solicita, oral sau în scris, ca judecata să se desfăşoare
în lipsă, în acest caz nemaifiind citate pentru termenele următoare.
(7) Când judecata se amână, părţile şi celelalte persoane care participă la proces iau cunoştinţă de noul termen de
judecată.

(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 230. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) La cererea persoanelor care iau termenul în cunoştinţă, instanţa le înmânează citaţii, spre a le servi drept justificare
la locul de muncă, în vederea prezentării la noul termen.
(9) Participarea procurorului la judecata cauzei este obligatorie.
(10) Completul învestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea părţilor ori a persoanei
vătămate, să preschimbe primul termen sau termenul luat în cunoştinţă, cu respectarea principiului continuităţii
completului, în situaţia în care din motive obiective instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul
fixat ori în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei. Preschimbarea termenului se dispune prin rezoluţia judecătorului
în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat.

(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. 102, punctul 231. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 354: Compunerea instanţei
(1) Instanţa judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută de lege.
(2) Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest lucru nu este posibil,
completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor.
(3) După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului atrage reluarea dezbaterilor.
Art. 355: Judecata de urgenţă în cauzele cu arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu
(1) Dacă în cauză sunt inculpaţi arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu, judecata se face de urgenţă şi cu
precădere, termenele de judecată fiind, de regulă, de 7 zile.
(2) Pentru motive temeinic justificate, instanţa poate acorda termene mai scurte sau mai lungi.
Art. 356: Asigurarea apărării
(1) Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului în
tot cursul judecăţii.
(2) Când persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca
aceasta să îşi poată exercita dreptul prevăzut la alin. (1) şi să poată lua contact cu avocatul său.
(3) În cursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui avocat şi
pentru pregătirea apărării.
(4) În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de
avocatul său ales, instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.

(la data 01-feb-2014 Art. 356, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 232. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective trebuie să fie
conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal.
Art. 357: Atribuţiile preşedintelui completului
(1) Preşedintele completului conduce şedinţa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de lege, şi decide asupra cererilor
formulate de procuror, persoana vătămată şi de părţi, dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului.
(2) În cursul judecăţii, preşedintele, după consultarea celorlalţi membri ai completului, poate respinge întrebările
formulate de părţi, persoana vătămată şi de procuror, dacă acestea nu sunt concludente şi utile soluţionării cauzei.
(3) Dispoziţiile preşedintelui completului sunt obligatorii pentru toate persoanele prezente în sala de şedinţă.
Art. 358: Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi
(1) Preşedintele completului anunţă, potrivit ordinii de pe lista de şedinţă, cauza a cărei judecare este la rând, dispune a
se face apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate şi constată care dintre ele s-au prezentat. În cazul participanţilor
care lipsesc verifică dacă le-a fost înmânată citaţia în condiţiile art. 260 şi dacă şi-au justificat în vreun fel absenţa.
(2) Părţile şi persoana vătămată se pot prezenta şi participa la judecată chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit
citaţia, preşedintele având îndatorirea să stabilească identitatea acestora.
Art. 359: Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei
(1) Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop.
(2) Preşedintele poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de mărimea sălii de şedinţă.
(3) Părţile şi persoanele care asistă sau participă la şedinţa de judecată sunt obligate să păstreze disciplina şedinţei.
(4) Când o parte sau oricare altă persoană tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate, preşedintele îi atrage atenţia
să respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de abateri grave, dispune îndepărtarea ei din sală.
(5) Partea sau persoana îndepărtată este chemată în sală înainte de începerea dezbaterilor. Preşedintele îi aduce la
cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsă şi îi citeşte declaraţiile celor audiaţi. Dacă partea sau persoana continuă să
tulbure şedinţa, preşedintele poate dispune din nou îndepărtarea ei din sală, dezbaterile urmând a avea loc în lipsa
acesteia.
(6) Dacă partea continuă să tulbure şedinţa şi cu ocazia pronunţării hotărârii, preşedintele completului poate dispune
îndepărtarea ei din sală, în acest caz hotărârea urmând a-i fi comunicată.
Art. 360: Constatarea infracţiunilor de audienţă
(1) Dacă în cursul şedinţei se săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, preşedintele completului de judecată
constată acea faptă şi îl identifică pe făptuitor. Încheierea de şedinţă se trimite procurorului competent.
(2) În cazul în care procurorul participă la judecată, poate declara că începe urmărirea penală, pune în mişcare acţiunea
penală şi îl poate reţine pe suspect sau pe inculpat.

(la data 01-feb-2014 Art. 360, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 233. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 361: Pregătirea şedinţei de judecată
(1) [textul din Art. 361, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
234. din titlul III din Legea 255/2013]
(2) Preşedintele completului de judecată are îndatorirea să ia din timp toate măsurile necesare pentru ca la termenul
de judecată fixat judecarea cauzei să nu sufere amânare.
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(3) În acest scop, dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluate de preşedintele completului, care
va lua măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzei.
(4) În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, preşedintele completului va lua măsuri pentru desemnarea
avocatului din oficiu.
(5) În situaţia în care în aceeaşi cauză au calitatea de inculpat atât persoana juridică, cât şi reprezentanţii legali ai
acesteia, preşedintele verifică dacă inculpatul persoană juridică şi-a desemnat un reprezentant, iar în caz contrar,
procedează la desemnarea unui reprezentant, din rândul practicienilor în insolvenţă.
(6) De asemenea, preşedintele verifică îndeplinirea dispoziţiilor privind citarea şi, după caz, procedează la completarea
ori refacerea acestora.
(7) Preşedintele completului se îngrijeşte ca lista cauzelor fixate pentru judecată să fie întocmită şi afişată la instanţă,
cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.
(8) La întocmirea listei se ţine seama de data intrării cauzelor la instanţă, dându-se întâietate cauzelor în care sunt
deţinuţi sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă.
Art. 362: Măsurile preventive în cursul judecăţii
(1) Instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a
măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în cursul
judecăţii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.

(la data 07-iul-2014 Art. 362, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
Art. 363: Participarea procurorului la judecată
(1) Participarea procurorului la judecată este obligatorie.
(2) În cursul judecăţii, procurorul exercită rol activ, în vederea aflării adevărului şi a respectării dispoziţiilor legale.
(3) În cursul judecăţii, procurorul formulează cereri, ridică excepţii şi pune concluzii. Cererile şi concluziile procurorului
trebuie să fie motivate.
(4) Când apreciază că există vreuna dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale, procurorul pune, după
caz, concluzii de achitare sau de încetare a procesului penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 363, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 235. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 364: Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia
(1) Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este
obligatorie. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului
ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la judecată prin videoconferinţă, la locul de deţinere.

(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori şi-a schimbat
adresa fără a o aduce la cunoştinţa organelor judiciare şi, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaşte noua adresă.
(3) Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dacă, deşi legal citat, acesta lipseşte în mod nejustificat
de la judecarea cauzei.
(4) Pe tot parcursul judecăţii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie
judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deţinere
a solicitat să fie judecat în lipsă, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în
cadrul dezbaterilor şi să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinţei, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.

(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Dacă apreciază necesară prezenţa inculpatului, instanţa poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.
(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii, inclusiv în situaţia prevăzută la alin. (1) teza finală.

(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 365: Participarea celorlalte părţi la judecată şi drepturile acestora
(1) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reprezentate de avocat.
(2) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii.
Art. 366: Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora
(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat.
(2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei.
(3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula cereri, ridica
excepţii şi pune concluzii cu privire la măsura confiscării.

(la data 01-feb-2014 Art. 366 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 237. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 367: Suspendarea judecăţii
(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să
participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va
permite participarea acestuia la judecată.
(11) Instanţa dispune suspendarea judecăţii numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază
că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori că audierea
lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a judecăţii.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea judecăţii, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin
videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.

(la data 05-nov-2020 Art. 367, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. II, punctul 5. din Legea 228/2020 )

(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă,
se dispune suspendarea întregii cauze.
(3) Suspendarea judecăţii se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.
(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus cu privire la suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, părţile şi persoana
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vătămată prezente, şi de la comunicare, pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune la
instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare,
în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(la data 05-nov-2020 Art. 367, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 6. din Legea 228/2020 )

(5) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în termen de 3 zile de la primirea dosarului.
(6) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la încheierea procedurii de
mediere, potrivit legii.
(7) Instanţa de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă mai subzistă cauza care a
determinat suspendarea judecăţii.
(8) Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori faţă de inculpat s-a dispus măsura
controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208.

(la data 02-mai-2016 Art. 367, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(9) Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecarea cauzei.
Art. 368: Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă
(1) În cazul în care, potrivit legii, se cere extrădarea unei persoane în vederea judecării într-o cauză penală, instanţa pe
rolul căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere motivată, suspendarea judecăţii până la data la care statul
solicitat va comunica hotărârea sa asupra cererii de extrădare. Încheierea instanţei este supusă contestaţiei în termen
de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă, la instanţa ierarhic superioară.

(la data 01-feb-2014 Art. 368, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 238. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Dacă se solicită extrădarea unui inculpat judecat într-o cauză cu mai mulţi inculpaţi, instanţa poate dispune, în
interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 368, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 238. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei,
instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(4) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în şedinţă publică, în termen de 5 zile de la primirea dosarului, cu
citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.

(la data 23-mai-2016 Art. 368, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 96. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 369: Notele privind desfăşurarea şedinţei de judecată
(1) Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.
(2) În cursul şedinţei de judecată grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Procurorul şi părţile pot cere
citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.
(3) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele
grefierului.
(4) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor.
(5) În caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual,
completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată.
(6) La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea
ce priveşte cauza lor, cu excepţia situaţiilor în care şedinţa nu a fost publică în tot sau în parte.

(la data 23-mai-2016 Art. 369, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. II, punctul 97. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 370: Felul hotărârilor
(1) Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată sau prin care aceasta se dezînvesteşte
fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă. Instanţa se pronunţă prin sentinţă şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului în casaţie şi recursului în interesul legii se
numeşte decizie. Instanţa se pronunţă prin decizie şi în alte situaţii prevăzute de lege.

(la data 01-feb-2014 Art. 370, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 239. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Toate celelalte hotărâri pronunţate de instanţe în cursul judecăţii se numesc încheieri.
(4) Desfăşurarea procesului în şedinţa de judecată se consemnează într-o încheiere care cuprinde:
a) ziua, luna, anul şi denumirea instanţei;
b) menţiunea dacă şedinţa a fost sau nu publică;
c) numele şi prenumele judecătorilor, procurorului şi grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, avocaţilor şi ale celorlalte persoane care participă în proces şi care au fost prezente la
judecată, precum şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor procesuale şi cu menţiunea privitoare la îndeplinirea
procedurii;
e) fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi textele de lege în care a fost încadrată fapta;

(la data 01-feb-2014 Art. 370, alin. (4), litera E. din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 239. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) mijloacele de probă care au fost supuse dezbaterii contradictorii;
g) cererile de orice natură formulate de procuror, de persoana vătămată, de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces;
h) concluziile procurorului, ale persoanei vătămate şi ale părţilor;
i) măsurile luate în cursul şedinţei.
(5) Încheierea se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei şi se semnează de
preşedintele completului de judecată şi de grefier.
(6) Când hotărârea se pronunţă în ziua în care a avut loc judecata, nu se întocmeşte încheierea.
CAPITOLUL II: Judecata în primă instanţă
SECŢIUNEA 1: Desfăşurarea judecării cauzelor
Art. 371: Obiectul judecăţii
Judecata se mărgineşte la faptele şi la persoanele arătate în actul de sesizare a instanţei.
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Art. 372: Verificările privitoare la inculpat
(1) La termenul de judecată, după strigarea cauzei şi apelul părţilor, preşedintele verifică identitatea inculpatului.
(2) În cazul inculpatului persoană juridică, preşedintele face verificări cu privire la denumire, sediul social şi sediile
secundare, codul unic de identificare, identitatea şi calitatea persoanelor abilitate să îl reprezinte.
Art. 373: Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii
(1) După apelul martorilor, experţilor şi interpreţilor, preşedintele cere martorilor prezenţi să părăsească sala de
şedinţă şi le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
(2) Experţii rămân în sala de şedinţă, în afară de cazul în care instanţa dispune altfel.
(3) Martorii, experţii şi interpreţii prezenţi pot fi ascultaţi, chiar dacă nu au fost citaţi sau nu au primit citaţie, însă numai
după ce s-a stabilit identitatea lor, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 122.
Art. 374: Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri
(1) La primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele
dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a
dispus începerea judecăţii sau să facă o prezentare succintă a acestuia.
(2) Preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de
a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la
dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii
în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.
(3) Preşedintele încunoştinţează partea civilă, partea responsabilă civilmente şi persoana vătămată cu privire la probele
administrate în faza urmăririi penale care au fost excluse şi care nu vor fi avute în vedere la soluţionarea cauzei şi pune
în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele
pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul
urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele
reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10).

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 98. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Preşedintele întreabă procurorul, părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe.
(6) În cazul în care se propun probe, trebuie să se arate faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele
prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce priveşte martorii şi experţii,
identitatea şi adresa acestora.
(7) Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se
readministrează în cursul cercetării judecătoreşti. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei
vătămate şi a procurorului şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 98. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) Probele prevăzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de către instanţă, dacă apreciază că este necesar pentru
aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(9) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot cere administrarea de probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti.
(10) Instanţa poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a
cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 374 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 240. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 375: Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii
(1) Dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la
ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.
(11) Inculpatul poate recunoaşte faptele şi solicita judecarea cauzei în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4) şi prin
înscris autentic.
(12) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (11), dacă inculpatul este minor, este necesară şi încuviinţarea reprezentantului
său legal.

(la data 23-mai-2016 Art. 375, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 99. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu
înscrisuri.
(3) Dacă respinge cererea, instanţa procedează potrivit art. 374 alin. (5)-(10).

(la data 01-feb-2014 Art. 375 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 241. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 376: Ordinea cercetării judecătoreşti
(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată.
(2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta
secţiune.
(3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente, se procedează la
administrarea probelor încuviinţate.
(4) Administrarea de probe din oficiu poate fi făcută oricând pe parcursul cercetării judecătoreşti.
(5) Instanţa poate dispune schimbarea ordinii, când aceasta este necesară.
Art. 377: Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii
(1) Dacă a dispus ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 375 alin. (1), instanţa administrează proba cu
înscrisurile încuviinţate.
(2) Înscrisurile pot fi prezentate la termenul la care instanţa se pronunţă asuprea cererii prevăzute la art. 375 alin. (1)
sau la un termen ulterior, acordat în acest scop. Pentru prezentarea de înscrisuri instanţa nu poate acorda decât un
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singur termen.
(3) Dispoziţiile art. 383 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(4) Dacă instanţa constată, din oficiu, la cererea procurorului sau a părţilor, că încadrarea juridică dată faptei prin actul
de sesizare trebuie schimbată, este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are
dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă. Dispoziţiile art. 386 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Dacă pentru stabilirea încadrării juridice, precum şi dacă, după schimbarea încadrării juridice, este necesară
administrarea altor probe, instanţa, luând concluziile procurorului şi ale părţilor, dispune efectuarea cercetării
judecătoreşti, dispoziţiile art. 374 alin. (5)-(10) aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 377 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 242. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 378: Audierea inculpatului
(1) Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot pune
întrebări în mod nemijlocit de către procuror, de persoana vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă
civilmente, de ceilalţi inculpaţi, precum şi de avocaţii acestora şi de avocatul inculpatului a cărui audiere se face.
Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot, de asemenea, pune întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa
soluţionare a cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(3) În situaţiile în care legea prevede posibilitatea ca inculpatul să fie obligat la prestarea unei munci neremunerate în
folosul comunităţii, acesta va fi întrebat dacă îşi manifestă acordul în acest sens, în cazul în care va fi găsit vinovat.

(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Când inculpatul nu îşi mai aminteşte anumite fapte sau împrejurări ori când există contraziceri între declaraţiile
făcute de inculpat în instanţă şi cele date anterior, preşedintele îi cere acestuia explicaţii şi poate da citire, în întregime
sau în parte, declaraţiilor anterioare.

(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Când inculpatul refuză să dea declaraţii, instanţa dispune citirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior.
(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea

255/2013 )

(6) Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar.
Art. 379: Audierea coinculpaţilor
(1) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, audierea fiecăruia dintre ei se face în prezenţa celorlalţi inculpaţi.
(2) Când interesul aflării adevărului o cere, instanţa poate dispune audierea vreunuia dintre inculpaţi fără ca ceilalţi să fie
de faţă.
(3) Declaraţiile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalţi inculpaţi, după audierea lor.
(4) Inculpatul poate fi din nou audiat în prezenţa celorlalţi inculpaţi sau a unora dintre ei.
Art. 380: Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) Instanţa procedează la audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente potrivit
dispoziţiilor art. 111 şi 112, după ascultarea inculpatului şi, după caz, a coinculpaţilor.
(2) Persoanele menţionate sunt lăsate să arate tot ce ştiu despre fapta care face obiectul judecăţii, apoi li se pot pune
în mod nemijlocit întrebări de către procuror, inculpat, avocatul inculpatului, persoana vătămată, partea civilă, partea
responsabilă civilmente şi avocaţii acestora. Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot de asemenea pune
întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa soluţionare a cauzei.
(3) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(4) Persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reascultate ori de câte ori este necesar.
Art. 381: Audierea martorului şi a expertului
(1) Audierea martorului se face potrivit dispoziţiilor art. 119-124, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Dacă martorul a fost propus de către procuror, acestuia i se pot pune în mod nemijlocit întrebări de către procuror,
inculpat, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente. Dacă martorul sau expertul a fost propus de
către una dintre părţi, i se pot pune întrebări de către aceasta, de către procuror, persoana vătămată şi de către
celelalte părţi.
(3) Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot adresa întrebări martorului ori de câte ori consideră necesar,
pentru justa soluţionare a cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(5) Martorul care posedă un înscris în legătură cu depoziţia făcută poate să îl citească în instanţă. Procurorul şi părţile
au dreptul să examineze înscrisul, iar instanţa poate dispune reţinerea înscrisului la dosar, în original sau în copie.
(6) Când martorul nu îşi mai aminteşte anumite fapte sau împrejurări ori când există contraziceri între declaraţiile
făcute în instanţă şi cele date anterior, după ce martorul a fost lăsat să declare tot ceea ce ştie, preşedintele poate da
citire, în întregime sau în parte, declaraţiilor anterioare.

(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Dacă audierea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, iar în faza de urmărire penală acesta a dat declaraţii în
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faţa organelor de urmărire penală sau a fost ascultat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în condiţiile art. 308,
instanţa dispune citirea depoziţiei date de acesta în cursul urmăririi penale şi ţine seama de ea la judecarea cauzei.
(8) Dacă unul sau mai mulţi martori lipsesc, instanţa poate dispune motivat fie continuarea judecăţii, fie amânarea
cauzei. Martorul a cărui lipsă nu este justificată poate fi adus cu mandat de aducere.

(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Martorii audiaţi rămân în sală, la dispoziţia instanţei, până la terminarea actelor de cercetare judecătorească care
se efectuează în şedinţa respectivă. Dacă instanţa găseşte necesar, poate dispune retragerea lor sau a unora dintre ei
din sala de şedinţă, în vederea reaudierii ori a confruntării lor.
(10) Instanţa, luând concluziile procurorului, persoanei vătămate şi ale părţilor, poate încuviinţa plecarea martorilor,
după audierea lor.

(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(11) Dispoziţiile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător şi în caz de audiere a expertului sau interpretului.
(12) Dispoziţiile art. 130-134 şi art. 306 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 382: Consemnarea declaraţiilor
Declaraţiile şi răspunsurile inculpaţilor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate în cauză se consemnează întocmai
în condiţiile prevăzute la art. 110 alin. (1)-(4), întrebările respinse urmând a fi consemnate în încheierea de şedinţă
potrivit art. 378-380.
Art. 383: Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor
(1) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot renunţa la probele pe care le-au propus.
(2) După punerea în discuţie a renunţării, instanţa poate dispune ca proba să nu mai fie administrată, dacă apreciază
că nu mai este necesar.
(3) Dacă în cursul cercetării judecătoreşti administrarea unei probe anterior admise apare ca inutilă sau nu mai este
posibilă, instanţa, după ce ascultă procurorul, persoana vătămată şi părţile, poate dispune ca acea probă să nu mai fie
administrată.
(4) Dacă imposibilitatea de administrare se referă la o probă administrată în faza de urmărire penală şi încuviinţată de
instanţă, aceasta este pusă în discuţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi se ţine seama de ea la
judecarea cauzei.
Art. 384: Prezentarea mijloacelor materiale de probă
Când în cauza supusă judecăţii există mijloace materiale de probă, instanţa, la cerere sau din oficiu, dispune aducerea
şi prezentarea acestora, dacă este posibil.
Art. 385: Amânarea pentru probe noi
Dacă din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară
administrarea de probe noi, instanţa dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei pentru administrarea
probelor.
Art. 386: Schimbarea încadrării juridice
(1) Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi
schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să
ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 386, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 245. din titlul III din Legea
255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 377 alin. (4) teza întâi
şi art. 386 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care instanţa de judecată se pronunţă cu privire la schimbarea
încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care nu soluţionează fondul cauzei.

(la data 20-iun-2019 Art. 386, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 250/2019 )

(2) Dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiune pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei
vătămate, instanţa de judecată cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. În
situaţia în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă, instanţa continuă cercetarea judecătorească, în caz
contrar dispunând încetarea procesului penal.
Art. 387: Terminarea cercetării judecătoreşti
(1) Înainte de a declara terminată cercetarea judecătorească, preşedintele întreabă procurorul, persoana vătămată şi
părţile dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.
(2) Dacă nu s-au formulat cereri sau dacă cererile formulate au fost respinse ori dacă s-au efectuat completările
cerute, preşedintele declară terminată cercetarea judecătorească.
Art. 388: Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul
(1) După terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine:
procurorului, persoanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului.
(2) Preşedintele poate da cuvântul şi în replică.
(3) Durata concluziilor procurorului, ale părţilor, ale persoanei vătămate şi ale avocaţilor acestora poate fi limitată.
Preşedintele completului poate hotărî că acestea trebuie să aibă o durată similară.
(4) Preşedintele are dreptul să îi întrerupă pe cei care au cuvântul, dacă în susţinerile lor depăşesc limitele cauzei ce se
judecă.
(5) [textul din Art. 388, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 246. din titlul III din Legea 255/2013]
(6) Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi întrerupte. Întreruperea nu poate fi mai mare de 3 zile.
Art. 389: Ultimul cuvânt al inculpatului
(1) Înainte de a încheia dezbaterile, preşedintele dă ultimul cuvânt inculpatului personal.
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(2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt nu i se pot pune întrebări. Dacă inculpatul relevă fapte sau împrejurări
noi, esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa dispune reluarea cercetării judecătoreşti.
Art. 390: Concluziile scrise
(1) Instanţa poate cere părţilor, după închiderea dezbaterilor, să depună concluzii scrise.
(2) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot depune concluzii scrise, chiar dacă nu au fost cerute de instanţă.
SECŢIUNEA 2: Deliberarea şi hotărârea instanţei
Art. 391: Soluţionarea cauzei
(1) Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac în ziua în care au avut loc dezbaterile sau la o dată ulterioară, dar nu mai
târziu de 15 zile de la închiderea dezbaterilor.

(la data 01-feb-2014 Art. 391, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 247. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În situaţii excepţionale, când, raportat la complexitatea cauzei, deliberarea şi pronunţarea nu pot avea loc în
termenul prevăzut la alin. (1), instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată pentru cel mult 15 zile.
(3) Preşedintele completului informează părţile prezente asupra datei la care se va pronunţa hotărârea.
Art. 392: Deliberarea
(1) La deliberare iau parte numai membrii completului în faţa căruia a avut loc dezbaterea.
(2) Completul de judecată deliberează în secret.
Art. 393: Obiectul deliberării
(1) Completul de judecată deliberează mai întâi asupra chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept.
(2) Deliberarea poartă asupra existenţei faptei şi vinovăţiei inculpatului, asupra stabilirii pedepsei, asupra stabilirii măsurii
educative ori măsurii de siguranţă, dacă este cazul să fie luată, precum şi asupra deducerii duratei măsurilor preventive
privative de libertate şi a internării medicale.
(3) Completul de judecată deliberează şi asupra reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra măsurilor preventive
şi asigurătorii, a mijloacelor materiale de probă, a cheltuielilor judiciare, precum şi asupra oricărei alte probleme privind
justa soluţionare a cauzei.
(4) Toţi membrii completului de judecată au îndatorirea să îşi spună părerea asupra fiecărei chestiuni.
(5) Preşedintele îşi spune părerea cel din urmă.
Art. 394: Luarea hotărârii
(1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluţiilor date chestiunilor
supuse deliberării.
(2) Când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate.
(3) Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două păreri, judecătorul care opinează pentru soluţia cea mai severă
trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea sa.
(4) Motivarea opiniei separate este obligatorie.
(5) În situaţia în care în cadrul completului de judecată nu se poate întruni majoritatea ori unanimitatea, judecarea
cauzei se reia în complet de divergenţă.
Art. 395: Reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor
(1) Dacă în cursul deliberării instanţa apreciază că o anumită împrejurare trebuie lămurită şi este necesară reluarea
cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor, repune cauza pe rol. Prevederile privind citarea se aplică în mod
corespunzător.
(2) Dacă judecata a avut loc în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), iar instanţa constată că pentru soluţionarea acţiunii
penale se impune administrarea altor probe în afara înscrisurilor prevăzute la art. 377 alin. (1)-(3), repune cauza pe rol
şi dispune efectuarea cercetării judecătoreşti.

(la data 01-feb-2014 Art. 395 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 248. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 396: Rezolvarea acţiunii penale
(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea
pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.
(2) Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.
(3) Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 80-82 din Codul penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 83-90 din Codul penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Achitarea inculpatului se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d).
(la data 23-mai-2016 Art. 396, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 100. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

(6) Încetarea procesului penal se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e)-j).
(7) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată, ca urmare a continuării
procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă achitarea.
(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată că nu sunt incidente cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă încetarea procesului penal.

(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a
luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu
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măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi inculpatul este condamnat la pedeapsa amenzii, instanţa dispune
plata acesteia din cauţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217.
(10) Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1), (11) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să
aibă loc în aceste condiţii a fost respinsa sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5)
ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de
condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se
reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere
aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe
care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

(la data 23-mai-2016 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 100. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

*) În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală stabileşte că procurorul nu poate, în faza de
urmărire penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să reţină dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul
de procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea
săvârşită

(la data 22-dec-2014 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
25/2014 )

*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi în interpretarea şi aplicarea unitară a
prevederilor art. 396 alin. (10) stabileşte următoarele:
În ipoteza în care instanţa a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, iar
cauza a fost judecată potrivit acestei proceduri, nu este posibilă pronunţarea unei hotărâri de achitare întemeiate pe
dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi lit. c) din Codul de procedură penală.

(la data 03-iul-2019 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
4/2019 )

Art. 397: Rezolvarea acţiunii civile
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile.
(2) În cazul când admite acţiunea civilă, instanţa examinează, potrivit art. 249-254, necesitatea luării măsurilor
asigurătorii privind reparaţiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior.
(3) De asemenea, instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra restituirii lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare,
potrivit dispoziţiilor art. 255 şi 256.
(4) Dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii şi restituirea lucrurilor sunt executorii.
(5) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (5), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile asigurătorii
se menţin. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în
termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(6) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a
luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu
măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi este admisă acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217.
Art. 398: Cheltuielile judiciare
Instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 272-276.
Art. 399: Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive
(1) Instanţa are obligaţia ca, prin hotărâre, să se pronunţe asupra menţinerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a
măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
(2) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului
penal, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.
(3) De asemenea, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă:
a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive;

(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (3), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 101. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere;
c) o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii;
d) o măsură educativă neprivativă de libertate.

(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (3), litera D. din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 101. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

(4) Hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1)-(3) cu privire la măsurile preventive este executorie.
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

(5) Când, potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), inculpatul este pus în libertate, instanţa comunică aceasta
administraţiei locului de deţinere.
(6) Inculpatul condamnat de prima instanţă şi aflat în stare de arest preventiv este liberat de îndată ce durata reţinerii
şi cea a arestării devin egale cu durata pedepsei pronunţate, deşi hotărârea nu este definitivă. Liberarea se dispune de
administraţia locului de deţinere, căreia i se comunică, îndată după pronunţarea hotărârii, o copie de pe dispozitiv sau
extras.
(7) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului
penal, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe
cauţiune, instanţa va dispune restituirea sumei depuse drept cauţiune, dacă nu s-a dispus plata din aceasta a
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor şi dacă nu s-a dispus plata din cauţiune prevăzută la art. 217 alin.
(7).
(8) Instanţa dispune confiscarea cauţiunii dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura
arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele arătate la art. 217 alin. (9), şi nu s-a dispus plata din
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cauţiune a sumelor prevăzute la art. 217.
(la data 01-feb-2014 Art. 399, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 251. din titlul III din Legea

255/2013 )

(9) Durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu
cu o zi din pedeapsă.

(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) După pronunţarea hotărârii, până la sesizarea instanţei de apel, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu,
luarea, revocarea, înlocuirea sau menţinerea unei măsuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, în condiţiile legii.

(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 400: Minuta
(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul
hotărârii. Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
(2) Întocmirea minutei este obligatorie în cazurile în care judecătorul sau instanţa dispune asupra măsurilor preventive
şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se
depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei.
Art. 401: Cuprinsul hotărârii
Hotărârea prin care instanţa penală soluţionează fondul cauzei trebuie să conţină o parte introductivă, o expunere şi
dispozitivul.
Art. 402: Conţinutul părţii introductive
(1) Partea introductivă cuprinde menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4).
(2) Când s-a redactat o încheiere de şedinţă, potrivit dispoziţiilor art. 370, partea introductivă se limitează numai la
următoarele menţiuni: denumirea instanţei care a judecat cauza, data pronunţării hotărârii, locul unde a fost judecată
cauza, precum şi numele şi prenumele membrilor completului de judecată, ale procurorului şi ale grefierului, făcându-se
menţiune că celelalte date au fost trecute în încheierea de şedinţă.
(3) În hotărârile instanţelor militare trebuie să se indice şi gradul militar al membrilor completului de judecată şi al
procurorului. Când inculpatul este militar, se menţionează şi gradul acestuia.
Art. 403: Conţinutul expunerii
(1) Expunerea trebuie să cuprindă:
a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi
încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;
c) motivarea soluţiei cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii
penale a cauzei şi a celor care au fost înlăturate, şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi
analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză;
d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.
(2) În caz de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, expunerea trebuie să
cuprindă fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstanţele agravante
sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată, respectiv timpul care se va deduce
din pedeapsa stabilită în caz de anulare sau revocare a renunţării la aplicarea pedepsei ori a amânării aplicării pedepsei,
precum şi actele din care rezultă perioada ce urmează a fi dedusă.

(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 253. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formează obiectul trimiterii în judecată,
se va arăta în hotărâre pentru care anume fapte s-a pronunţat condamnarea ori, după caz, renunţarea la aplicarea
pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei şi pentru care anume fapte, încetarea procesului penal sau achitarea.

(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 253. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) În cazul renunţării la aplicarea pedepsei şi al amânării aplicării pedepsei, precum şi în cazul suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta în hotărâre motivele care au determinat renunţarea sau amânarea ori,
după caz, suspendarea şi se vor arăta consecinţele la care persoana faţă de care s-au dispus aceste soluţii se expune
dacă va mai comite infracţiuni sau, după caz, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa
obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 254. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 404: Conţinutul dispozitivului
(1) Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 107 privitoare la persoana inculpatului, soluţia dată de
instanţă cu privire la infracţiune, indicându-se denumirea acesteia şi textul de lege în care se încadrează, iar în caz de
achitare sau de încetare a procesului penal, şi cauza pe care se întemeiază potrivit art. 16, precum şi soluţia dată cu
privire la soluţionarea acţiunii civile.

(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Când instanţa dispune condamnarea, în dispozitiv se menţionează pedeapsa principală aplicată. În cazul în care
dispune suspendarea executării acesteia, în dispozitiv se menţionează şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile,
prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte condamnatul, se pun în vedere
acestuia consecinţele nerespectării lor şi ale săvârşirii de noi infracţiuni şi se indică două entităţi din comunitate unde
urmează a se executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prevăzută la art. 93 alin. (3)
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din Codul penal, după consultarea listei privind posibilităţile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
probaţiune. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din comunitate
menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate. Când instanţa dispune
măsura educativă a supravegherii, în dispozitiv se menţionează persoana care realizează supravegherea şi îndrumarea
minorului.

(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Când instanţa dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în dispozitiv se face menţiune despre aplicarea
avertismentului, potrivit art. 81 din Codul penal, iar când dispune amânarea aplicării pedepsei, în dispozitiv se
menţionează pedeapsa stabilită a cărei aplicare se amână, precum şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile, prevăzute
la art. 85 alin. (1) şi (2) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte inculpatul, se pun în vedere acestuia
consecinţele nerespectării lor şi ale săvârşirii de noi infracţiuni, iar dacă a impus obligaţia de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii, se menţionează două entităţi din comunitate unde urmează a se executa această
obligaţie, după consultarea listei privind posibilităţile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
probaţiune. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din comunitate
menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate şi îndrumarea minorului.

(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanţă cu privire la:
a) deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării medicale, indicându-se partea din pedeapsă
executată în acest mod;
b) măsurile preventive;
c) măsurile asigurătorii;
d) măsurile de siguranţă;
e) cheltuielile judiciare;
f) restituirea lucrurilor;
g) restabilirea situaţiei anterioare;
h) cauţiune;
i) rezolvarea oricărei alte probleme privind justa soluţionare a cauzei.
(5) Când instanţa pronunţă pedeapsa închisorii, în dispozitiv se face menţiune că persoana condamnată este lipsită de
drepturile sau, după caz, unele dintre drepturile prevăzute la art. 65 din Codul penal, pe durata prevăzută în acelaşi
articol.
(6) Când instanţa a pronunţat pedeapsa închisorii, iar persoana vătămată a solicitat înştiinţarea cu privire la eliberarea
în orice mod sau evadarea condamnatului, instanţa face o menţiune în acest sens în dispozitivul hotărârii.

(la data 23-mai-2016 Art. 404, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 103. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(61) Când instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre drepturile
prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi,
dispozitivul va cuprinde menţiunea că persoana sau persoanele beneficiare ale măsurilor de protecţie pot solicita
emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii.

(la data 23-iul-2016 Art. 404, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 27 din titlul II din Legea 151/2016 )

(7) Dispozitivul trebuie să cuprindă menţiunea că hotărârea este supusă apelului, cu arătarea termenului în care acesta
poate fi exercitat, indicarea datei în care hotărârea a fost pronunţată şi a faptului că pronunţarea s-a făcut în şedinţă
publică.

(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 405: Pronunţarea hotărârii
(1) Hotărârea se pronunţă în şedinţă publică de către preşedintele completului de judecată, asistat de grefier.
(2) La pronunţarea hotărârii părţile nu se citează.
(3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii.
Art. 406: Redactarea şi semnarea hotărârii
(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare.
(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile
de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier.
(3) Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta.
(4) În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecată de a semna, hotărârea se semnează în
locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se
semnează de preşedintele instanţei. Când împiedicarea îl priveşte pe grefier, hotărârea se semnează de grefierul-şef. În
toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
Art. 407: Comunicarea hotărârii
(1) După pronunţare, o copie a minutei hotărârii se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi, în cazul în
care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere, în vederea exercitării căii de atac. În cazul în care
inculpatul, partea civilă sau persoana vătămată nu înţelege limba română, o copie a minutei hotărârii i se comunică
acesteia într-o limbă pe care o înţelege. După redactarea hotărârii, acestora li se comunică hotărârea în întregul său.

(la data 23-mai-2016 Art. 407, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 104. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cazul în care instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, hotărârea se comunică serviciului de probaţiune şi, după caz, organului sau autorităţii competente să
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verifice respectarea obligaţiilor dispuse de instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 407 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 256. din titlul III din Legea 255/2013

)

CAPITOLUL III: Apelul
Art. 408: Hotărârile supuse apelului
(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate
separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor.
Art. 409: Persoanele care pot face apel
(1) Pot face apel:
a) procurorul, referitor la latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
c) partea civilă, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte
latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă;

(la data 01-feb-2014 Art. 409, alin. (1), litera C. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 257. din titlul III din Legea
255/2013 )

d) persoana vătămată, în ceea ce priveşte latura penală;
e) martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte amenzile judiciare aplicate prin sentinţă, precum şi în
ceea ce priveşte cheltuielile judiciare şi indemnizaţiile cuvenite acestora;

(la data 23-mai-2016 Art. 409, alin. (1), litera E. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 105. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un
act al instanţei, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea vătămare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), apelul poate fi declarat şi de către reprezentantul legal ori de
către avocat, iar pentru inculpat, şi de către soţul acestuia.
Art. 410: Termenul de declarare a apelului
(1) Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi
curge de la comunicarea copiei minutei.
(2) În cazul prevăzut la art. 409 alin. (1) lit. e), apelul poate fi exercitat de îndată după pronunţarea încheierii prin care
s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare şi indemnizaţiilor şi cel mai târziu în 10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care
s-a soluţionat cauza sau, după caz, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei prin care a fost aplicată amenda
judiciară sau prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau indemnizaţiilor.

(la data 23-mai-2016 Art. 410, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 106. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 409 alin. (1) lit. f), termenul de apel este de 10 zile şi curge de la data la care
acestea au aflat despre actul sau măsura care a provocat vătămarea.
Art. 411: Repunerea în termen
(1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de
apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în
cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.
(2) Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanţa de apel admite cererea de repunere în termen.
(3) Până la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.
(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia redeschiderii procesului penal cerute de persoana condamnată în
lipsă.
Art. 412: Declararea şi motivarea apelului
(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:
a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;
b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;
c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul, reşedinţa sau locuinţa, precum şi semnătura
persoanei care declară apelul.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se
atacă sau de avocat.
(3) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul
termen de judecată cu procedura legal îndeplinită.
(4) Apelul se motivează în scris, arătându-se motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

(la data 01-feb-2014 Art. 412 din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 258. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 413: Instanţa la care se depune apelul
(1) Cererea de apel întocmită în condiţiile prevăzute la art. 412 se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Persoana care se află în stare de deţinere poate depune cererea de apel şi la administraţia locului de deţinere.
(3) Cererea de apel înregistrată sau atestată în condiţiile alin. (2) ori procesul-verbal întocmit de administraţia locului
de deţinere se înaintează de îndată instanţei a cărei hotărâre este atacată.
Art. 414: Renunţarea la apel
(1) După pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare a apelului, părţile şi persoana vătămată pot
renunţa în mod expres la această cale de atac.
(2) Asupra renunţării, cu excepţia apelului care priveşte latura civilă a cauzei, se poate reveni înăuntrul termenului
pentru declararea apelului.
(3) Renunţarea sau revenirea asupra renunţării poate să fie făcută personal sau prin mandatar special.
Art. 415: Retragerea apelului
(1) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul
declarat. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare
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de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către administraţia locului de
deţinere. Declaraţia de retragere se poate face fie la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de apel.
(2) Reprezentanţii legali pot retrage apelul, cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de
legea civilă. Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal.
(3) Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
(4) Apelul declarat de procuror şi retras poate fi însuşit de partea în favoarea căreia a fost declarat.
Art. 416: Efectul suspensiv al apelului
Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, atât în ceea ce priveşte latura penală, cât şi în ceea ce priveşte
latura civilă, în afară de cazul când legea dispune altfel.
Art. 417: Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale
(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de
apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile
formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept.
Art. 418: Neagravarea situaţiei în propriul apel

(la data 07-iul-2014 Art. 418 din partea 2, titlul III, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2014 )
(1) Instanţa de apel, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel.
(2) De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de apel nu poate agrava situaţia
acesteia.
Art. 419: Efectul extensiv al apelului
Instanţa de apel examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat apel sau la care acesta nu
se referă, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.
Art. 420: Judecarea apelului
(1) Judecarea apelului se face cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate.
(2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de deţinere.
(3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.
(4) Instanţa de apel procedează la ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă, potrivit regulilor de la judecata în
fond.
(5) Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima instanţă şi poate administra probe noi, în
condiţiile art. 100.
(6) Când apelul este în stare de judecată, preşedintele completului dă cuvântul apelantului, apoi intimatului şi pe urmă
procurorului. Dacă între apelurile declarate se află şi apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(7) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se
acordă ultimul cuvânt.
(8) Instanţa verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, precum şi a oricăror probe
administrate în faţa instanţei de apel.
(9) În vederea soluţionării apelului, instanţa, motivat, poate da o nouă apreciere probelor.
(10) Instanţa se pronunţă asupra tuturor motivelor de apel invocate.
(11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziţii
contrare.
(12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezenţa
părţilor, care pot depune concluzii scrise, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel ori a celor în care instanţa
apreciază că este necesară judecata în şedinţă publică.

(la data 01-feb-2014 Art. 420, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 259. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 421: Soluţiile la judecata în apel
Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge apelul, menţinând hotărârea atacată:
a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil;
b) dacă apelul este nefondat;
2. admite apelul şi:
a) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărâre, procedând potrivit regulilor referitoare la
soluţionarea acţiunii penale şi a acţiunii civile la judecata în fond. Instanţa de apel readministrează declaraţiile pe care
prima instanţă si-a întemeiat soluţia de achitare, dispoziţiile art. 374 alin. (7)-(10) şi ale art. 383 alin. (3) şi (4)
aplicându-se în mod corespunzător;

(la data 23-mai-2016 Art. 421, punctul 2., litera A. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 107. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată
pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a
fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, invocată de acea parte.
Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când instanţa nu s-a pronunţat
asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau asupra acţiunii civile ori când există vreunul
dintre cazurile de nulitate absolută, cu excepţia cazului de necompetentă, când se dispune rejudecarea de către
instanţa competentă.

(la data 23-mai-2016 Art. 421, punctul 2., litera B. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 107. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 422: Chestiunile complementare
Instanţa, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea dispoziţiilor privitoare la reluarea
dezbaterilor şi a celor privind rezolvarea acţiunii civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare şi orice alte aspecte de
care depinde soluţionarea completă a apelului. De asemenea, instanţa de apel verifică dacă s-a făcut o justă aplicare de
către prima instanţă a dispoziţiilor privitoare la deducerea duratei reţinerii, arestării preventive, arestului la domiciliu sau
internării medicale şi adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunţarea hotărârii atacate cu apel.
Art. 423: Desfiinţarea hotărârii
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(1) În caz de admitere a apelului, hotărârea atacată se desfiinţează, în limitele dispoziţiilor privind efectul devolutiv şi
extensiv al apelului.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) În caz de desfiinţare a hotărârii, instanţa de apel poate menţine măsura arestării preventive.
Art. 424: Conţinutul deciziei instanţei de apel şi comunicarea acesteia
(1) Decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă în partea introductivă menţiunile prevăzute la art. 402, iar în expunere
temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum şi temeiurile care au
dus la adoptarea oricăreia dintre soluţiile prevăzute la art. 421. Dispozitivul cuprinde soluţia dată de instanţa de apel,
data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.
(2) Instanţa de apel se pronunţă asupra măsurilor preventive potrivit dispoziţiilor referitoare la conţinutul sentinţei;
când s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe sau instanţei competente, instanţa de apel poate face
aplicarea corespunzătoare a art. 399 alin. (10).

(la data 23-mai-2016 Art. 424, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 108. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) În cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv sau de arest la domiciliu, în expunere şi dispozitiv se
arată timpul care se deduce din pedeapsă.
(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care
procesul penal trebuie să îşi reia cursul, în caz contrar toate actele procedurale fiind desfiinţate de drept.
(5) Decizia instanţei de apel se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi administraţiei locului de deţinere.
Art. 425: Limitele rejudecării
(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt
rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului.
(2) Dacă hotărârea a fost desfiinţată în apelul procurorului, declarat în defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei
vătămate, instanţa care rejudecă poate agrava soluţia dată de prima instanţă.
(3) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost desfiinţată.
CAPITOLUL III1: Contestaţia
Art. 4251: Declararea şi soluţionarea contestaţiei
(1) Calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului
articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.

(la data 11-nov-2014 Art. 425^1, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul III^1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )
(2) Pot face contestaţie procurorul şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum şi persoanele ale
căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru procuror
şi de la comunicare pentru celelalte persoane, dispoziţiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere, prevăzută de art. 583 din Codul de procedură penală, serviciul de probaţiune este un subiect procesual
la care hotărârea atacată se referă, în accepţiunea art. 4251 alin. (2) teza I din Codul de procedură penală raportat la
art. 34 teza finală din acelaşi cod.

(la data 02-mai-2019 Art. 425^1, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III^1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 16/2019 )

(3) Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la
instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare,
dispoziţiile art. 415 aplicându-se în mod corespunzător.
(4) La soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 şi art. 418 se aplică în mod corespunzător; în cadrul acestor
limite, la soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin
gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul
măsurii contestate.
(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv
de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului.
(6) La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care
hotărârea atacată se referă, dispoziţiile art. 90 şi art. 91 aplicându-se în mod corespunzător.
(7) Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre
următoarele soluţii:
1. respingerea contestaţiei, cu menţinerea hotărârii atacate:
a) când contestaţia este tardivă sau inadmisibilă;
b) când contestaţia este nefondată;
2. admiterea contestaţiei şi:
a) desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei;
b) desfiinţarea hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o,
atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

(la data 07-feb-2014 partea 2, titlul III, capitolul III completat de Art. III, punctul 5. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

CAPITOLUL IV:
[textul din partea 2, titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 260. din titlul III din Legea
255/2013]
CAPITOLUL V: Căile extraordinare de atac
SECŢIUNEA 1: Contestaţia în anulare
Art. 426: Cazurile de contestaţie în anulare
Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a
se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate;

(la data 16-mar-2016 Art. 426, litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2016 )
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b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;
(la data 15-apr-2016 Art. 426, litera B. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )
(la data 25-mai-2017 Art. 426, litera B. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2017 )

c) când hotărârea din apel a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a
procesului;

(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera C. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera D. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

e) când judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit
legii;

(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera E. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

f) când judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

g) când şedinţa de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

h) când instanţa de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera H. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă.
Art. 427: Cererea de contestaţie în anulare
(1) Contestaţia în anulare poate fi făcută de oricare dintre părţi, de persoana vătămată sau de către procuror.

(la data 16-mar-2016 Art. 427, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2016 )
(la data 15-apr-2016 Art. 427, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )

(2) În cererea de contestaţie în anulare contestatorul trebuie să arate cazurile de contestaţie pe care le invocă,
precum şi motivele aduse în sprijinul acestora.
Art. 428: Termenul de introducere a contestaţiei în anulare
(1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) şi c)-h) poate fi introdusă în termen de 30 de
zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.
(2) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. b) şi i) poate fi introdusă oricând.

(la data 23-mai-2016 Art. 428 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 110. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 429: Instanţa competentă
(1) Contestaţia în anulare se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere.
(2) Contestaţia în anulare pentru cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se introduce la instanţa la care a
rămas definitivă ultima hotărâre.
Art. 430: Suspendarea executării
Până la soluţionarea contestaţiei în anulare, instanţa sesizată, luând concluziile procurorului, poate suspenda
executarea hotărârii a cărei anulare se cere.
Art. 431: Admiterea în principiu
(1) Instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu participarea
procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.

(la data 23-mai-2016 Art. 431, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 111. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Instanţa, constatând că cererea de contestaţie în anulare este făcută în termenul prevăzut de lege, că motivul pe
care se sprijină contestaţia este dintre cele prevăzute la art. 426 şi că în sprijinul contestaţiei se depun ori se invocă
dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contestaţia şi dispune citarea părţilor interesate.
Art. 432: Procedura de judecare
(1) La termenul fixat pentru judecarea contestaţiei în anulare, instanţa, ascultând părţile şi concluziile procurorului,
dacă găseşte contestaţia întemeiată, desfiinţează prin decizie hotărârea a cărei anulare se cere şi procedează fie de
îndată, fie acordând un termen, după caz, la rejudecarea apelului sau la rejudecarea cauzei după desfiinţare.
(2) În cazul în care prin contestaţia în anulare se invocă autoritatea de lucru judecat, judecarea contestaţiei se face cu
citarea părţilor interesate în cauza în care s-a pronunţat ultima hotărâre. Instanţa, ascultând părţile şi concluziile
procurorului, dacă găseşte contestaţia întemeiată, desfiinţează prin decizie sau, după caz, prin sentinţă ultima hotărâre
sau acea parte din ultima hotărâre cu privire la care există autoritate de lucru judecat.
(3) Judecarea contestaţiei în anulare nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de
deţinere.
(4) Sentinţa dată în contestaţia în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă.
SECŢIUNEA 2: Recursul în casaţie
Art. 433: Scopul recursului în casaţie şi instanţa competentă
Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii
hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.
Art. 434: Hotărârile supuse recursului în casaţie
(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca
instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor

(la data 31-oct-2016 Art. 434, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
70/2016 )
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(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casaţie:
a) hotărârile de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire;

(la data 23-mai-2016 Art. 434, alin. (2), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 112. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) hotărârile de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă;
c) hotărârile pronunţate în materia executării pedepselor;

(la data 23-mai-2016 Art. 434, alin. (2), litera C. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 112. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

d) hotărârile pronunţate în materia reabilitării;
e) soluţiile pronunţate cu privire la infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate;
f)

(la data 18-dec-2017 Art. 434, alin. (2), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
651/2017 )
[textul din Art. 434, alin. (2), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2018 de
Actul din Decizia 651/2017]
g)

(la data 13-nov-2018 Art. 434, alin. (2), litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
573/2018 )
[textul din Art. 434, alin. (2), litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-dec-2018 de
Actul din Decizia 573/2018]
(3) Recursul în casaţie exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s-a dispus achitarea inculpatului nu poate
avea ca scop obţinerea condamnării acestuia de către instanţa de recurs în casaţie.
Art. 435: Termenul de declarare a recursului în casaţie
Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei
instanţei de apel.
Art. 436: Declararea recursului în casaţie
(1) Pot formula cerere de recurs în casaţie:
a) procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea,
renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei ori încetarea procesului penal;
c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura
în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă.
(2)
[textul din Art. 436, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-oct-2016 de Art. I,
punctul 2. din Ordonanta urgenta 70/2016]
(3) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de recurs, părţile şi procurorul îşi pot retrage recursul în casaţie declarat.
Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de
deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere.
Declaraţia de retragere se poate face fie la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de recurs.
(4) Reprezentanţii legali pot retrage recursul în casaţie cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor
prevăzute de legea civilă. Inculpatul minor nu poate retrage recursul în casaţie declarat personal sau de reprezentantul
său legal.
(5) Recursul în casaţie declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
(6) Decizia instanţei de apel prin care a fost respins apelul nu poate fi atacată cu recurs în casaţie de persoanele care
nu au exercitat calea de atac a apelului ori când apelul acestora a fost retras.
Art. 437: Motivarea recursului în casaţie
(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită
recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta face parte;

(la data 31-oct-2016 Art. 437, alin. (1), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 70/2016 )

b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) indicarea cazurilor de recurs în casaţie pe care se întemeiază cererea şi motivarea acestora;
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie.

(la data 31-oct-2016 Art. 437, alin. (1), litera D. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 70/2016 )

(2) La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia.
Art. 438: Cazurile în care se poate face recurs în casaţie
(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei,
atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;
2. abrogat
3. abrogat
4. abrogat
5. abrogat
6. abrogat
7. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
8. în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal;
9. abrogat
10. abrogat
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11. nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată;
12. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;
13. abrogat
14. abrogat
(2) Cazurile prevăzute la alin. (1) pot constitui temei al casării hotărârii doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului
sau în cursul judecării apelului ori dacă, deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe
asupra lor.
(3) În cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în
casaţie nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat.
Art. 439: Procedura de comunicare
(1) Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la
instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă ori judecătorul delegat de către acesta va comunica procurorului şi
părţilor copii de pe cererea de recurs în casaţie şi celelalte înscrisuri doveditoare, cu menţiunea că se pot depune
concluziile scrise în termen de 10 zile de la primirea comunicărilor, la aceeaşi instanţă.
(3) Nedepunerea de către părţi şi procuror de concluzii scrise nu împiedică judecarea recursului în casaţie.
(4) În termen de 5 zile de la depunerea concluziilor scrise sau de la expirarea termenului de depunere a acestora,
preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta va înainta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dosarul
cauzei, cererea de recurs în casaţie, înscrisurile anexate, dovezile de comunicare efectuate, precum şi, după caz,
concluziile scrise.
(41) În cazul în care cererea de recurs în casaţie este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2),
preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta restituie părţii, pe cale administrativă, cererea de recurs
în casaţie.

(la data 31-oct-2016 Art. 439, alin. (4^1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

(5) În cazul în care nu este îndeplinită procedura de comunicare prevăzută la alin. (2) şi (4) ori dacă aceasta nu este
completă, magistratul-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat cu verificarea îndeplinirii procedurii de
comunicare şi de întocmire a raportului referitor la cererea de recurs în casaţie, va îndeplini sau va completa, după caz,
procedura.
(6) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, ca instanţă de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, iar în cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca
instanţe de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul completelor de 5 judecători.

(la data 31-oct-2016 Art. 439, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

Art. 440: Admiterea în principiu
(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un
judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal
îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului.

(la data 02-mai-2016 Art. 440, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat
dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1) şi (6), art. 437 şi art. 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de
recurs în casaţie.

(la data 31-oct-2016 Art. 440, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

(3) Dacă cererea de recurs în casaţie a fost retrasă, instanţa ia act de retragere, prin încheiere.
(4) În cazul în care instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 434-438, dispune prin
încheiere admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie şi trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie.
(5) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe
de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casaţie în condiţiile prevăzute în alin. (1)-(4)
trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători.

(la data 31-oct-2016 Art. 440, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

Art. 441: Suspendarea executării
(1) Instanţa care admite în principiu cererea de recurs în casaţie sau completul care judecă recursul în casaţie poate
suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii, putând impune respectarea de către condamnat a unora
dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(2) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile impuse prin încheiere, completul care va judeca
recursul în casaţie, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune revocarea măsurii suspendării şi reluarea
executării pedepsei.
(3) Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi supravegherea respectării obligaţiilor
impuse se fac prin instanţa de executare.
Art. 442: Efectul devolutiv şi limitele sale
(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă
declaraţia de recurs în casaţie şi numai în raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.
(2) Instanţa de recurs în casaţie examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute la art. 438,
invocate în cererea de recurs în casaţie.
Art. 443: Efectul extensiv şi limitele sale
(1) Instanţa examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat recurs în casaţie sau la care
acesta nu se referă, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.
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(2) Procurorul, chiar după expirarea termenului de recurs în casaţie, poate cere extinderea recursului în casaţie declarat
de el în termen şi faţă de alte persoane decât acelea la care s-a referit, fără a se putea crea acestora o situaţie mai
grea.
Art. 444: Neagravarea situaţiei în propriul recurs în casaţie
(1) Instanţa, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat recursul în casaţie.
(2) În recursul în casaţie declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de recurs în casaţie nu poate agrava
situaţia acesteia.
Art. 445: Prezenţa părţilor şi a procurorului
(1) Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 90 şi art. 93 alin. (5) se
aplică în mod corespunzător.
(2) Participarea procurorului la judecarea recursului în casaţie este obligatorie.
Art. 446: Judecarea recursului în casaţie
(1) Preşedintele completului dă cuvântul recurentului, apoi intimatului şi procurorului. Dacă între recursurile în casaţie
declarate se află şi recursul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(2) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor.
Art. 447: Verificarea legalităţii hotărârii
Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cazurilor de recurs în casaţie invocate prin cerere de procuror sau
de părţi, verificând exclusiv legalitatea hotărârii atacate.
Art. 448: Soluţiile la judecata recursului în casaţie
(1) Instanţa, judecând recursul în casaţie, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge recursul în casaţie, menţinând hotărârea atacată, dacă recursul în casaţie este nefondat;
2. admite recursul în casaţie, casând hotărârea atacată, şi:
a) îl achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal ori înlătură greşita aplicare a legii;
b) dispune rejudecarea de către instanţa de apel ori de către instanţa competentă material sau după calitatea
persoanei, dacă sunt incidente celelalte cazuri de casare prevăzute la art. 438.
(2) Dacă recursul în casaţie vizează greşita soluţionare a laturii civile, instanţa, după admiterea recursului, înlătură
nelegalitatea constatată sau dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, în condiţiile alin. (1)
pct. 2 lit. b).
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a) instanţa de recurs în casaţie desfiinţează şi hotărârea primei instanţe,
dacă se constată aceleaşi încălcări de lege ca în decizia recurată.
(4) În cazul în care condamnatul se găseşte în cursul executării pedepsei, instanţa, admiţând recursul în casaţie şi
pronunţând casarea cu trimitere, dispune asupra stării de libertate a acestuia, putând lua o măsură preventivă.
Art. 449: Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei
(1) În caz de admitere a recursului în casaţie, hotărârea atacată se casează în limitele prevăzute la art. 442 şi 443.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) Decizia instanţei de recurs în casaţie trebuie să cuprindă, în partea introductivă, menţiunile prevăzute la art. 402,
iar în expunere, temeiurile de drept care au dus la respingerea sau admiterea recursului în casaţie. Dispozitivul trebuie
să cuprindă soluţia pronunţată de instanţa de recurs în casaţie, data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-
a făcut în şedinţă publică.
(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care
procesul penal trebuie să îşi reia cursul.
Art. 450: Limitele judecării
(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de recurs în casaţie, în măsura în care situaţia
de fapt rămâne cea avută în vedere la admiterea recursului în casaţie.
(2) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane, instanţa se pronunţă în limitele în
care hotărârea a fost casată.
Art. 451: Procedura de rejudecare
Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfăşoară potrivit dispoziţiilor cap. II sau III din titlul III al părţii
speciale, care se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 3: Revizuirea
Art. 452: Hotărârile supuse revizuirii
(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura
civilă.
(2) Când o hotărâre priveşte mai multe infracţiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare
dintre fapte sau dintre făptuitori.
Art. 453: Cazurile de revizuire
(1) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia
hotărârii pronunţate în cauză;
b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile
învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere,
influenţând astfel soluţia pronunţată;
c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după
pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o
infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia;
f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată
neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care
consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea
hotărârii pronunţate.

(la data 23-mai-2016 Art. 453, alin. (1), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 113. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )
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(2) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive, exclusiv cu privire la latura civilă, poate fi cerută numai în faţa
instanţei civile, potrivit Codului de procedură civilă.
(3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei
condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionuţ Brătilă şi Floarea Brătilă în Dosarul
nr. 24.598/4/2015 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 453 alin. (3) din
Codul de procedură penală sunt neconstituţionale cu privire la cazul de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a).

(la data 08-sep-2015 Art. 453, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(4) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate
dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de
încetare a procesului penal, iar cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi f) constituie motive de revizuire dacă au dus la
pronunţarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar şi constată
că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală, care exclude
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), este neconstituţională.

(la data 08-sep-2015 Art. 453, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.
Art. 454: Dovedirea unor cazuri de revizuire
(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre
judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau
existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.
(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea
în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate
face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.
Art. 455: Persoanele care pot cere revizuirea
(1) Pot cere revizuirea:
a) părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale;
b) un membru de familie al condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în
favoarea condamnatului.
(2) Procurorul poate cere din oficiu revizuirea laturii penale a hotărârii.
Art. 456: Cererea de revizuire
(1) Cererea de revizuire se adresează instanţei care a judecat cauza în prima instanţă.
(2) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a
mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.
(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în
proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor
alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.
(4) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), instanţa pune în vedere celui ce a
formulat cererea să o completeze, într-un termen stabilit de instanţă, sub sancţiunea prevăzută la art. 459 alin. (5).
Art. 457: Termenul de introducere a cererii
(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată
sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. f),
când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui faţă de care s-a încetat procesul penal
se poate face în termen de 3 luni, care curge:
a) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), când nu sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când
faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data când aceasta a luat
cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data producerii acestora;
b) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), dacă sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când
hotărârea a fost cunoscută de persoana care face cererea, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a
hotărârii penale;
c) în cazul prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. e), de la data când hotărârile ce nu se conciliază au fost cunoscute de
persoana care face cererea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală, care exclude cazul de revizuire prevăzut la art. 453 alin.
(1) lit. a), este neconstituţională.

(la data 08-sep-2015 Art. 457, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul când procurorul se sesizează din oficiu.
(4) Revizuirea în defavoarea inculpatului nu se poate face când a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare
a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
Art. 458: Instanţa competentă
Competentă să judece cererea de revizuire este instanţa care a judecat cauza în prima instanţă. Când temeiul cererii
de revizuire constă în existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia, competenţa se determină potrivit dispoziţiilor art.
44.
Art. 459: Admiterea în principiu
(1) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire,
preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei.
(2) Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu
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participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.
(la data 23-mai-2016 Art. 459, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 114. din Ordonanta urgenta

18/2016 )

(3) Instanţa examinează dacă:
a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455;
b)cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3);
c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;
d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară
de revizuire care a fost judecată definitiv;
e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei
unor temeiuri legale ce permit revizuirea;
f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. (4).
(4) În cazul în care instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), dispune prin încheiere
admiterea în principiu a cererii de revizuire.
(5) În cazul în care instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), dispune prin sentinţă respingerea
cererii de revizuire, ca inadmisibilă.
(6) Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat sau când condamnatul care a făcut cererea
ori în favoarea căruia s-a făcut revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin excepţie de la dispoziţiile art. 16 alin.
(1) lit. f), procedura de revizuire îşi va urma cursul, iar în cazul rejudecării cauzei, după admiterea în principiu, instanţa
va hotărî potrivit dispoziţiilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentinţa prin care este respinsă
cererea de revizuire, după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se
referă revizuirea.
Art. 460: Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu
(1) Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia, instanţa poate suspenda motivat, în tot
sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii şi poate dispune respectarea de către condamnat a unora dintre
obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(2) Împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea hotărârii supuse revizuirii, prevăzută la alin. (1), procurorul
sau persoana interesată poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la
comunicare pentru cei lipsă. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare. Dispoziţiile art. 597 alin.
(2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile stabilite prin încheiere, instanţa, din oficiu sau la
cererea procurorului, poate dispune revocarea măsurii suspendării şi reluarea executării pedepsei.
(4) În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia, cauzele în
care aceste hotărâri au fost pronunţate se reunesc în vederea rejudecării.
Art. 461: Rejudecarea
(1) Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedură privind
judecarea în primă instanţă.
(2) Instanţa, dacă găseşte necesar, administrează din nou probele din cursul primei judecăţi.
(3) În cazul în care instanţa constată că situaţia de fapt nu poate fi stabilită în mod nemijlocit sau aceasta nu s-ar
putea face decât cu mare întârziere, dispune efectuarea cercetărilor necesare de către procurorul de la parchetul de pe
lângă această instanţă, într-un interval ce nu poate depăşi 3 luni.
(4) După efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material instanţei competente.
(5) Persoanele prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b) şi d) nu pot fi audiate ca martori în cauza supusă revizuirii, dacă
dovada acestor cazuri de revizuire s-a făcut prin hotărâre judecătorească.
Art. 462: Soluţiile după rejudecare
(1) Dacă se constată că cererea de revizuire este întemeiată, instanţa anulează hotărârea, în măsura în care a fost
admisă revizuirea, sau hotărârile care nu se pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 395-399,
care se aplică în mod corespunzător.
(2) Instanţa rejudecă cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au formulat cerere de revizuire, putând hotărî
şi în privinţa lor, fără să le poată crea acestora o situaţie mai grea.
(3) Instanţa ia măsuri pentru restabilirea situaţiei anterioare, dispunând, dacă este cazul, restituirea amenzii plătite şi a
bunurilor confiscate, a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ţinut să le suporte
sau alte asemenea măsuri.
(4) Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge şi dispune obligarea revizuientului la
plata cheltuielilor judiciare către stat, precum şi reluarea executării pedepsei, în cazul în care aceasta a fost suspendată.
Art. 463: Calea de atac
Sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de revizuire, după rejudecarea cauzei, este supusă aceleiaşi căi
de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea.
Art. 464: Efectele respingerii cererii de revizuire
În cazul respingerii cererii de revizuire ca inadmisibilă sau ca neîntemeiată, nu va putea fi formulată o nouă cerere
pentru aceleaşi motive.
Art. 465: Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

(la data 06-mar-2015 Art. 465 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2015 )
(1) Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a
drepturilor sau libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării amiabile a
litigiului dintre stat şi reclamanţi, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se
producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
(2) Pot cere revizuirea:
a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) membrii de familie ai condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea
condamnatului;
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c) procurorul.
(3) Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.
(4) Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a hotărârii definitive pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
(5) După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea
executării hotărârii atacate. Dispoziţiile art. 460 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Partea aflată în stare de deţinere este adusă la judecată.
(8) Atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi concluziile acestora.
(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă prin decizie.
(10) Instanţa respinge cererea în cazul în care constată că este tardivă, inadmisibilă sau nefondată.
(11) Atunci când instanţa constată că cererea este fondată:
a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea
dispoziţiilor secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale, înlătură consecinţele încălcării dreptului;
b) desfiinţează hotărârea şi, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către instanţa în faţa
căreia s-a produs încălcarea dreptului, aplicându-se dispoziţiile secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale.
(12) Hotărârea pronunţată este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită.
SECŢIUNEA 4: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
Art. 466: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen
de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.

(la data 02-iul-2015 Art. 466, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 22/2015 )
(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în
niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea
cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat
un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după
comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras
apelul.
(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea
în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în ţară,
i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.
(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.
(5) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a pronunţat o hotărâre
de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.
Art. 467: Cererea de redeschidere a procesului penal
(1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă şi se adresează
instanţei care a judecat cauza în primă instanţă.

(la data 23-mai-2016 Art. 467, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 115. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Când persoana judecată în lipsă este privată de libertate, cererea poate fi depusă la administraţia locului de
deţinere, care o va trimite de îndată instanţei competente.
(3) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 466.
(4) Cererea poate fi însoţită de copii de pe înscrisurile de care persoana judecată în lipsă înţelege a se folosi în proces,
certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele vor fi însoţite de
traducere.
(5) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), instanţa pune în vedere celui ce a
formulat cererea să o completeze până la primul termen de judecată sau, după caz, într-un termen scurt, stabilit de
instanţă.
Art. 468: Măsurile premergătoare
(1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în
principiu, preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei, precum şi citarea părţilor şi a subiecţilor procesuali principali
interesaţi.
(2) Când persoana care a solicitat redeschiderea procesului penal este privată de libertate, chiar într-o altă cauză,
preşedintele dispune încunoştinţarea acesteia despre termen şi ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(3) Persoana privată de libertate este adusă la judecată.
Art. 469: Judecarea cererii de redeschidere a procesului
(1) Instanţa, ascultând concluziile procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali, examinează dacă:
a) cererea a fost formulată în termen şi de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466;
b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;
c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de redeschidere a
procesului penal, care a fost judecată definitiv.
(2) Cererea se examinează de urgenţă, iar în cazul în care persoana condamnată se află în executarea pedepsei cu
închisoarea aplicate în cauza a cărei rejudecare se cere, instanţa poate suspenda motivat, în tot sau în parte,
executarea hotărârii şi poate dispune respectarea de către condamnat a uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 215
alin. (1) şi (2). Dacă executarea pedepsei cu închisoarea nu a început, instanţa poate dispune respectarea de către
condamnat a uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(3) Dacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), dispune prin încheiere admiterea cererii de
redeschidere a procesului penal.

(la data 13-sep-2017 Art. 469, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2017 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 469 alin. (3) din Codul
de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în ceea ce priveşte faza procesuală de la care se reia
procesul penal, sunt neconstituţionale.
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(la data 18-dec-2019 Art. 469, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 590/2019 )

(4) Dacă instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 466, dispune crin sentinţă respingerea cererii de
redeschidere a procesului penal.
(5) Încheierea prin care este admisă cererea de redeschidere a procesului penal poate fi atacată odată cu fondul.
(6) Hotărârea prin care este respinsă cererea de redeschidere a procesului penal este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi
hotărârea pronunţată în lipsa persoanei condamnate.
(7) Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desfiinţarea de drept a hotărârii pronunţate în lipsa
persoanei condamnate.
(8) Instanţa redeschide procesul penal prin extindere şi cu privire la părţile care nu au formulat cerere, putând hotărî şi
în privinţa lor, fără să le poată crea acestora o situaţie mai grea.
(9) Odată cu admiterea cererii de redeschidere a procesului penal, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, poate
dispune luarea faţă de inculpat a uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4), lit. b)-e). Dispoziţiile
titlului V al părţii generale se aplică în mod corespunzător.
Art. 470:
[textul din Art. 470 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II, punctul
116. din Ordonanta urgenta 18/2016]
CAPITOLUL VI: Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
SECŢIUNEA 1: Recursul în interesul legii
Art. 471: Cererea de recurs în interesul legii
(1) Pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, colegiul
de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul
Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au
fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.

(la data 01-feb-2014 Art. 471, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 280. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Cererea trebuie să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea acestora, jurisprudenţa Curţii
Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau, după caz, a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, opiniile exprimate în doctrină relevante în domeniu, precum şi soluţia ce se propune a fi
pronunţată în recursul în interesul legii.
(3) Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale
hotărârilor judecătoreşti definitive din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost
soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti.
Art. 472: Condiţiile de admisibilitate
Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul
judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează la cerere.
Art. 473: Judecarea recursului în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în
lipsa acestuia, din vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia, un număr
de 14 judecători din secţia în a cărei competenţă intră chestiunea de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele
judecătoreşti, precum şi câte 2 judecători din cadrul celorlalte secţii. Preşedintele completului este preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care chestiunea de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie stabileşte secţiile din care provin judecătorii ce vor alcătui completul de judecată.

(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) După sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele acesteia va lua măsurile necesare pentru
desemnarea aleatorie a judecătorilor din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră chestiunea de drept care a fost
soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, precum şi a judecătorilor din celelalte secţii ce intră în alcătuirea
completului prevăzut la alin. (1).
(4) La primirea cererii, preşedintele completului va desemna un judecător din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră
chestiunea de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, pentru a întocmi un raport asupra
recursului în interesul legii. În cazul în care chestiunea de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii,
preşedintele completului va desemna 3 judecători din cadrul acestor secţii pentru întocmirea raportului. Raportorii nu
sunt incompatibili.
(5) În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului poate solicita unor specialişti recunoscuţi opinia scrisă
asupra chestiunilor de drept soluţionate diferit.
(6) Raportul va cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi argumentele pe care se fundamentează,
jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor
Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi opinia specialiştilor consultaţi, dacă este cazul, precum şi doctrina în
materie. Totodată, judecătorul sau, după caz, judecătorii raportori vor întocmi şi vor motiva proiectul soluţiei ce se
propune a fi dată recursului în interesul legii.
(7) Şedinţa completului se convoacă de preşedintele acestuia, cu cel puţin 20 de zile înainte de desfăşurarea acesteia.
Odată cu convocarea, fiecare judecător va primi o copie a raportului şi a soluţiei propuse.
(8) La şedinţă participă toţi judecătorii completului. Dacă există motive obiective, aceştia vor fi înlocuiţi, cu respectarea
regulilor prevăzute la alin. (3).
(9) Recursul în interesul legii se susţine în faţa completului, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurorul desemnat de acesta, de judecătorul desemnat de colegiul de
conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al curţii de apel, ori de Avocatul Poporului sau de un
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reprezentant al acestuia.
(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea

255/2013 )

(10) Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei, iar soluţia se adoptă cu cel puţin
două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.
Art. 474: Conţinutul hotărârii şi efectele ei
(1) Asupra cererii de recurs în interesul legii completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu
privire la situaţia părţilor din acele procese.
(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la
motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4741: Încetarea sau modificarea efectelor deciziei
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a
generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.

(la data 07-feb-2014 Art. 474^1 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

SECŢ IUNEA 2: Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 283. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 475: Obiectul sesizării
(la data 19-nov-2014 Art. 475 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 a fost in legatura cu Decizia 23/2014 )
Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului,
învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde
soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o
hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de
soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de
principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

(la data 01-feb-2014 Art. 475 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 284. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 476: Procedura de judecată
(1) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către completul de judecată după dezbateri contradictorii,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 475, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă prin
încheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susţin admisibilitatea sesizării potrivit dispoziţiilor art.
475, punctul de vedere al completului de judecată şi al părţilor.
(2) Prin încheierea prevăzută la alin. (1), cauza poate fi suspendată până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru
dezlegarea chestiunii de drept. În cazul în care nu s-a dispus suspendarea odată cu sesizarea, iar cercetarea
judecătorească este finalizată înainte ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra sesizării, instanţa
suspendă dezbaterile până la pronunţarea deciziei prevăzute la art. 477 alin. (1). În cazul în care inculpatul se află în
arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori dacă faţă de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar sau a
controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208 pe toată durata suspendării.

(la data 02-mai-2016 Art. 476, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(3) După înregistrarea cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încheierea de sesizare se publică pe pagina de
internet a acestei instanţe.
(4) Cauzele similare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, pot fi suspendate până la soluţionarea sesizării.
(5) Repartizarea sesizării este făcută de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie ori de persoana desemnată de aceştia.
(6) Sesizarea se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie sau de un judecător desemnat de acesta şi 8 judecători din cadrul secţiei respective. Preşedintele secţiei sau, în
caz de imposibilitate, judecătorul desemnat de acesta este preşedintele de complet şi va lua măsurile necesare pentru
desemnarea aleatorie a judecătorilor.
(7) După alcătuirea completului potrivit alin. (6), preşedintele acestuia va desemna un judecător pentru a întocmi un
raport asupra chestiunii de drept supuse judecăţii. Judecătorul desemnat raportor nu devine incompatibil.
(8) Atunci când chestiunea de drept priveşte activitatea mai multor secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va transmite sesizarea
preşedinţilor secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept. În acest caz, completul va fi alcătuit din preşedintele
sau, în lipsa acestuia, din vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va prezida completul, din preşedinţii
secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept, precum şi câte 5 judecători din cadrul secţiilor respective,
desemnaţi aleatoriu de preşedintele completului. După alcătuirea completului, pentru întocmirea raportului, preşedintele
completului va desemna câte un judecător din cadrul fiecărei secţii. Raportorii nu sunt incompatibili.
(9) Raportul va fi comunicat părţilor, care, în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune, în scris, prin
avocat sau, după caz, prin consilier juridic, punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusă judecăţii.
(10) Dispoziţiile art. 473 alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(11) Sesizarea se judecă fără citarea părţilor, în cel mult 3 luni de la data învestirii, iar soluţia se adoptă cu cel puţin
două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.

(la data 01-feb-2014 Art. 476 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 285. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 477: Conţinutul şi efectele hotărârii
(1) Asupra sesizării, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu privire la
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chestiunea de drept supusă dezlegării.
(2) Dispoziţiile art. 474 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(4) [textul din Art. 477, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 117. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 4771: Încetarea sau modificarea efectelor deciziei
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a
generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.

(la data 07-feb-2014 Art. 477^1 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 7. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

TITLUL IV: Proceduri speciale
CAPITOLUL I: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 478: Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia
(1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca
urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.
(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.
(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.
(4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului
ierarhic superior.
(5) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a
vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care
nu s-a încheiat acord.
(6) Inculpaţii minori pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu încuviinţarea reprezentantului lor legal, în
condiţiile prezentului capitol.

(la data 23-mai-2016 Art. 478, alin. (6) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 118. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 479: Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru
care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a
acesteia, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a
aplicării pedepsei.

(la data 23-mai-2016 Art. 479 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 119. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 480: Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede
pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani.

(la data 23-mai-2016 Art. 480, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 120. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu
privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La
încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.
(3) [textul din Art. 480, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
288. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei
închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru
inculpaţii minori se va ţine seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative
privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

(la data 23-mai-2016 Art. 480 din partea 2, titlul IV, capitolul I completat de Art. II, punctul 121. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 481: Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei
(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă.
(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire
la inculpaţii cu care a încheiat acord.
Art. 482: Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:
a) data şi locul încheierii;
b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;
c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);
d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;
e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
f) probele şi mijloacele de probă;
g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a
fost pusă în mişcare acţiunea penală;
h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de
amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

(la data 01-feb-2014 Art. 482, litera H. din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 289. din titlul III din Legea 255/2013 )

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.
Art. 483: Sesizarea instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei
(1) După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a vinovăţiei, însoţit de dosarul de
urmărire penală.
(2) În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi,
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iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat. Procurorul
înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul
acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
(3) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile art. 23 alin. (1), procurorul înaintează instanţei acordul de recunoaştere a
vinovăţiei însoţit de tranzacţie sau de acordul de mediere.
Art. 484: Procedura în faţa instanţei
(1) Dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 482 sau dacă nu
au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează
în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.
(2) La termenul fixat se citează inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată. Instanţa se pronunţă asupra acordului
de recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului
acestuia, precum şi, dacă sunt prezente, a celorlalte părţi şi a persoanei vătămate.

(la data 23-mai-2016 Art. 484 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 122. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 485: Soluţiile instanţei
(1) Instanţa, analizând acordul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut
obiectul acordului;
b) respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale,
dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului,
care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi
inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.

(la data 23-mai-2016 Art. 485, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 123. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(la data 19-mai-2017 Art. 485, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2017 )
(2) Instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei numai cu privire la unii dintre inculpaţi.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), instanţa se pronunţă din oficiu cu privire la starea de arest a inculpaţilor.
(4) Dispoziţiile art. 396 alin. (9), art. 398 şi art. 399 se aplică în mod corespunzător.
Art. 486: Soluţionarea acţiunii civile
(1) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord
de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă.
(2) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau
acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. În această situaţie, hotărârea
prin care s-a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului
în faţa instanţei civile.

(la data 01-feb-2014 Art. 486 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 291. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 487: Cuprinsul sentinţei
Sentinţa cuprinde în mod obligatoriu:
a) menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4), art. 403 şi 404;
b) fapta pentru care s-a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi încadrarea juridică a acesteia.
Art. 488: Calea de atac

(la data 26-mai-2015 Art. 488 din partea 2, titlul IV, capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 235/2015 )
(1) Împotriva sentinţei pronunţate potrivit art. 485 şi 486, procurorul, inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată
pot declara apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Apelul poate fi declarat în condiţiile art. 409, care se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) La soluţionarea apelului se citează părţile şi persoana vătămată.
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Instanţa de apel pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;
b) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost admis şi pronunţă o nouă hotărâre,
procedând potrivit art. 485 şi 486, care se aplică în mod corespunzător;

(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (4), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 125. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

c) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost respins, admite acordul de recunoaştere
a vinovăţiei, dispoziţiile art. 485 alin. (1) lit. a) şi art. 486 aplicându-se în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 488 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 292. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL I1: Contestaţia privind durata procesului penal
Art. 4881: Introducerea contestaţiei
(1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face
contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.
(2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă
civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.
(3) Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:
a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;
b) după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;
c) după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau
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extraordinare.
(4) Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai poate fi reiterată în cadrul
aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.
Art. 4882: Competenţa de soluţionare
(1) Competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine după cum urmează:
a) în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în primă instanţă;
b) în cauzele penale aflate în cursul judecăţii sau în căile de atac, ordinare ori extraordinare, instanţei ierarhic superioare
celei pe rolul căreia se află cauza.
(2) Când procedura judiciară cu privire la care se formulează contestaţia se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine unui alt complet din cadrul aceleiaşi secţii.
Art. 4883: Conţinutul contestaţiei
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanei juridice, precum
şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi
sediul profesional;
c) adresa de corespondenţă;
d) denumirea parchetului sau a instanţei şi numărul dosarului;
e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
f) data şi semnătura.
Art. 4884: Procedura de soluţionare a contestaţiei
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în vederea soluţionării contestaţiei, dispune următoarele măsuri:
a) informarea procurorului, respectiv instanţei pe rolul căreia se află cauza, cu privire la contestaţia formulată, cu
menţiunea posibilităţii de a formula un punct de vedere cu privire la aceasta;
b) transmiterea în cel mult 5 zile a dosarului sau a unei copii certificate a dosarului cauzei de către procuror, respectiv
de către instanţa pe rolul căreia se află cauza;
c) informarea celorlalte părţi din proces şi, după caz, a celorlalte persoane prevăzute la art. 4881 alin. (2) cu privire la
contestaţia formulată şi la dreptul de a-şi exprima punctul de vedere în termenul acordat în acest scop de judecătorul
de drepturi şi libertăţi sau de instanţă.
(2) În cazul în care suspectul sau inculpatul este privat de libertate, în cauza respectivă sau în altă cauză, informarea
prevăzută la alin. (1) lit. c) se va face atât către acesta, cât şi către avocatul, ales sau numit din oficiu, al acestuia.
(3) Netransmiterea punctului de vedere prevăzut la alin. (1) lit. a) şi c) în termenul stabilit de instanţă nu împiedică
soluţionarea contestaţiei.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa soluţionează contestaţia în cel mult 20 zile de la înregistrarea
acesteia.
(5) Contestaţia se soluţionează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, a subiecţilor procesuali
principali şi cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea contestaţiei.

(la data 23-mai-2016 Art. 488^4, alin. (5) din partea 2, titlul IV, capitolul I^1 modificat de Art. II, punctul 126. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 4885: Soluţionarea contestaţiei
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, soluţionând contestaţia, verifică durata procedurilor pe baza
lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a punctelor de vedere prezentate şi se pronunţă prin încheiere.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va
lua în considerare următoarele elemente:
a) natura şi obiectul cauzei;
b) complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a
probelor;
c) elementele de extraneitate ale cauzei;
d) faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare;
e) comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale
procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului;
f) comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate;
g) intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei;
h) alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.
Art. 4886: Soluţii
(1) Când apreciază contestaţia ca fiind întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa admite contestaţia şi
stabileşte termenul în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327, respectiv instanţa de judecată să soluţioneze
cauza, precum şi termenul în care o nouă contestaţie nu poate fi formulată.
(2) În toate cazurile, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa care soluţionează contestaţia nu va putea da
îndrumări şi nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de
soluţionare a procesului ori care să aducă atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la
soluţia ce trebuie dată procesului, ori, după caz, libertăţii procurorului de a pronunţa soluţia pe care o consideră legală şi
temeinică.
(3) Dacă s-a constatat depăşirea duratei rezonabile, o nouă contestaţie în aceeaşi cauză se va soluţiona cu luarea în
considerare exclusiv a motivelor ivite ulterior contestaţiei anterioare.
(4) Abuzul de drept constând în formularea cu rea-credinţă a contestaţiei se sancţionează cu amendă judiciară de la
1.000 lei la 7.000 lei şi la plata cheltuielilor judiciare ocazionate.
(5) Încheierea se motivează în termen de 5 zile de la pronunţare. Dosarul se restituie în ziua motivării.
(6) Hotărârea se comunică contestatorului şi se transmite spre informare tuturor părţilor sau persoanelor dintre cele
enumerate la art. 4884 alin. (1) lit. c), din dosarul cauzei, care sunt ţinute să respecte termenele cuprinse în aceasta.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa soluţionează contestaţia nu este supusă niciunei
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căi de atac.
(8) Contestaţia formulată cu nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul capitol se restituie administrativ.

(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul IV, capitolul I completat de Art. 102, punctul 293. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL II: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
Art. 489: Dispoziţii generale
(1) În cazul infracţiunilor săvârşite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea
obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispoziţiile prezentului cod se aplică în mod
corespunzător, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul capitol.
(2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice şi dispoziţiile procedurii de
cameră preliminară, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 490: Obiectul acţiunii penale
Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspunderea penală a persoanelor juridice care au săvârşit infracţiuni.
Art. 491: Reprezentarea persoanei juridice
(1) Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi procedurale de reprezentantul său legal.
(2) Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva
reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana juridică nu şi-a numit un mandatar, acesta este desemnat, după caz,
de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară
sau de către instanţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Practicienilor în insolvenţă astfel
desemnaţi li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 273 alin. (1), (2), (4) şi (5).

(la data 01-feb-2014 Art. 491 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 294. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 492: Locul de citare a persoanei juridice
(1) Persoana juridică se citează la sediul acesteia. Dacă sediul este fictiv ori persoana juridică nu mai funcţionează la
sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare, dispoziţiile art. 259
alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Dacă persoana juridică este reprezentată prin mandatar, numit în condiţiile art. 491 alin. (2) şi (3), citarea se face
la locuinţa mandatarului ori la sediul practicianului în insolvenţă desemnat în calitatea de mandatar.

(la data 01-feb-2014 Art. 492 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 295. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 493: Măsurile preventive
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul
de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că
persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a
procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice,
începută anterior sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa
persoanei juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.
(2) Pentru a asigura respectarea măsurilor prevăzute la alin. (1), persoana juridică poate fi obligată la depunerea unei
cauţiuni constând într-o sumă de bani care nu poate fi mai mică de 10.000 lei. Cauţiunea se restituie la data rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de
încetare a procesului penal, pronunţate în cauză, dacă persoana juridică a respectat măsura sau măsurile preventive,
precum şi în cazul în care, prin hotărâre definitivă, s-a dispus achitarea persoanei juridice.
(3) Cauţiunea nu se restituie în cazul nerespectării de către persoana juridică a măsurii sau a măsurilor preventive
luate, făcându-se venit la bugetul de stat la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză, precum şi dacă s-a
dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate
de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.
(4) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea
prelungirii în cursul urmăririi penale şi a menţinerii în cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, dacă se
menţin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
(5) În cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheiere motivată
dată în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Împotriva încheierii se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, la judecătorul de
cameră preliminară ori instanţa ierarhic superioară, de către persoana juridică şi procuror, în termen de 24 de ore de la
pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru persoana juridică lipsă.
(8) Măsurile preventive se revocă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi la cererea procurorului sau a persoanei
juridice, iar de către judecătorul de cameră preliminară şi de către instanţă şi din oficiu, numai când se constată că nu
mai există temeiurile care au justificat luarea sau menţinerea acestora. Dispoziţiile alin. (5)-(7) se aplică în mod
corespunzător.
(9) Împotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia pot fi luate măsurile prevăzute la art.
265 şi art. 283 alin. (2), iar faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută la art. 283 alin. (2).
(10) Luarea măsurilor preventive nu împiedică luarea măsurilor asigurătorii conform art. 249-256.

(la data 01-feb-2014 Art. 493 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 296. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 494: Măsurile asigurătorii
Faţă de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii, dispoziţiile art. 249-256 şi ale art. 5491 aplicându-se în mod
corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 494 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 297. din titlul III din Legea 255/2013 )
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Art. 495: Procedura de informare
(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului
care a înregistrat persoana juridică punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a persoanei juridice, la
data dispunerii acestor măsuri, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
(2) În cazul instituţiilor care nu sunt supuse condiţiei înregistrării sau autorizării pentru a dobândi personalitate juridică,
informarea prevăzută la alin. (1) se face către organul care a înfiinţat acea instituţie.
(3) Organele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore de la
data înregistrării, în copie certificată, orice menţiune înregistrată de acestea cu privire la persoana juridică.
(4) Persoana juridică este obligată să comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore, intenţia de fuziune, divizare,
dizolvare, reorganizare, lichidare sau reducere a capitalului social.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul luării măsurilor preventive faţă de persoana
juridică.
(6) După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii, instanţa de executare comunică o
copie de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat
persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării, precum şi organelor cu
atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
(7) Neîndeplinirea, de îndată sau până la împlinirea termenelor prevăzute, a obligaţiilor prevăzute la alin. (3)-(5)
constituie abatere judiciară şi se sancţionează cu amenda judiciară prevăzută la art. 283 alin. (4).
Art. 496: Efectele fuziunii, absorbţiei, divizării, reducerii capitalului social, ale dizolvării sau lichidării
persoanei juridice condamnate
(1) Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice şi până la executarea pedepselor
aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbţie, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia,
autoritatea ori instituţia căreia îi revine competenţa de a autoriza sau înregistra această operaţiune este obligată să
sesizeze instanţa de executare cu privire la acesta şi să informeze cu privire la persoana juridică creată prin fuziune,
absorbţie sau care a dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate.
(2) Persoana juridică rezultată prin fuziune, absorbţie sau care a dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate
preia obligaţiile şi interdicţiile persoanei juridice condamnate, dispoziţiile art. 151 din Codul penal aplicându-se în mod
corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 496 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 298. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 497: Punerea în executare a pedepsei amenzii
(1) Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la
judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(la data 01-feb-2014 Art. 497, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 299. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când persoana juridică condamnată se găseşte în imposibilitatea de a achita integral amenda în termenul prevăzut
la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei juridice, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe
cel mult 2 ani, în rate lunare.

(la data 01-feb-2014 Art. 497, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 299. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a amenzii în termenul arătat la alin. (1) sau de neplată a unei rate potrivit
eşalonării, instanţa de executare comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea sau
eşalonarea amenzii organelor competente, în vederea executării acesteia potrivit procedurii de executare silită a
creanţelor fiscale.
Art. 498: Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice
(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat
cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv
organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată informarea cu privire la modul de ducere la
îndeplinire a măsurii.

(la data 01-feb-2014 Art. 498, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 300. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) La data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică
intră în lichidare.

(la data 01-feb-2014 Art. 498, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 300. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 499: Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii persoanei juridice
O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa suspendării activităţii sau a uneia
dintre activităţile persoanei juridice se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea
persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării
sau înregistrării, precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile
necesare.
Art. 500: Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei
juridice
O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa închiderii unor
puncte de lucru se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi
organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării,
precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 501: Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la
procedurile de achiziţii publice
(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la
procedurile de achiziţii publice se comunică, la data rămânerii definitive:
a) oficiului registrului comerţului, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate în registrul comerţului;
b) Ministerului Justiţiei, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără
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scop patrimonial;
c) oricărei autorităţi care ţine evidenţa persoanelor juridice, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate.
d) administratorului sistemului electronic de achiziţii publice.

(la data 01-feb-2014 Art. 501, alin. (1), litera C. din partea 2, titlul IV, capitolul II completat de Art. 102, punctul 301. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a
participa la procedurile de achiziţii publice se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea
persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 5011: Punerea în executare a pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară
(1) Atribuţiile mandatarului judiciar privind supravegherea activităţii persoanei juridice sunt cuprinse în dispozitivul
hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa plasării sub supraveghere judiciară.
(2) Mandatarul judiciar nu se poate substitui organelor statutare în gestionarea activităţilor persoanei juridice.

(la data 01-feb-2014 Art. 501 din partea 2, titlul IV, capitolul II completat de Art. 102, punctul 302. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 502: Punerea în executare a pedepsei complementare a afişării sau publicării hotărârii de condamnare
(1) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei complementare a afişării hotărârii de
condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a-l afişa în forma, locul şi
pentru perioada stabilite de instanţa de judecată.

(la data 01-feb-2014 Art. 502, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 303. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei complementare a publicării hotărârii de
condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a publica hotărârea în
forma stabilită de instanţă, pe cheltuială proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de
comunicare audiovizuale, desemnate de instanţă.

(la data 01-feb-2014 Art. 502, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 303. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana juridică condamnată înaintează instanţei de executare dovada începerii executării afişării sau, după caz,
dovada executării publicării hotărârii de condamnare, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dar nu mai
târziu de 10 zile de la începerea executării ori, după caz, de la executarea pedepsei principale.
(4) O copie de pe hotărârea de condamnare, în întregime sau în extras al acesteia, se comunică la data rămânerii
definitive organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului
care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării, precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere
a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 503: Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
(1) În caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanţa de
executare aplică dispoziţiile art. 139 alin. (2) sau, după caz, art. 140 alin. (2) ori (3) din Codul penal.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu de către judecătorul delegat al instanţei de executare, potrivit art. 499-502.

(la data 01-feb-2014 Art. 503, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 304. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana juridică este citată la judecată.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) După concluziile procurorului şi ascultarea persoanei juridice condamnate, instanţa se pronunţă prin sentinţă.
CAPITOLUL III: Procedura în cauzele cu infractori minori
Art. 504: Dispoziţii generale
(1) Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare la
aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi derogările prevăzute în prezentul capitol şi în secţiunea a
8-a a cap. I din titlul V al părţii generale.
(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică şi persoanelor care au împlinit 18 ani,
până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când organul
judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de
vulnerabilitate ale persoanei vizate.
(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului şi există motive pentru a se
considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a fi minor.
(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus o măsură preventivă
privativă de libertate, efectuate în locul de deţinere, potrivit legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea
acestuia de a fi supus actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal.

(la data 12-dec-2020 Art. 504 din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 284/2020 )

Art. 505: Persoanele chemate la organul de urmărire penală
(1) Când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului,
organul de urmărire penală citează părinţii acestuia ori, după caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori
supravegherea căreia se află temporar minorul, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului
din localitatea unde se desfăşoară audierea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "care nu a împlinit 16 ani"
din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură este neconstituţională.

(la data 10-mai-2018 Art. 505, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 102/2018 )

(11) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul minor se citează părinţii
sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă
organul judiciar consideră că prezenţa acestora este în interesul superior al minorului şi nu este de natură să aducă
atingere bunei desfăşurări a procesului penal.
(12) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 114 12/17/2020 : lex@snppc.ro



temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori prezenţa acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea
procesului penal, citarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de
organul judiciar.
(13) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (12) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior
al minorului.
(14) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (12) sau (13) încetează, citarea se va face potrivit alin. (11).

(la data 12-dec-2020 Art. 505, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 284/2020 )

(2)
(la data 10-mai-2018 Art. 505, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 102/2018 )

[textul din Art. 505, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 24-iun-2018 de Actul din Decizia
102/2018]
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor
acte.
Art. 5051: Informarea suspectului sau inculpatului minor
(1) În cauzele cu suspecţi sau inculpaţi minori, înainte de prima audiere, acestora li se aduc la cunoştinţă, pe lângă cele
prevăzute la art. 108, şi următoarele:
a) informaţii cu privire la principalele etape ale procesului penal;
b) dreptul ca părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află
temporar minorul sau un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar să
primească aceleaşi informaţii comunicate minorului;
c) dreptul la protecţia vieţii private, în condiţiile legii;
d) dreptul de a fi însoţiţi de părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se
află temporar minorul sau de un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul
judiciar, în timpul diferitelor etape ale procedurii conform prezentei legi;
e) dreptul de a fi evaluaţi prin intermediul referatului de evaluare;
f) dreptul la evaluare medicală şi asistenţă medicală în cazul în care vor fi supuşi unei măsuri preventive privative de
libertate;
g) măsurile preventive ce li se pot aplica, precum şi dreptul ca măsura preventivă privativă de libertate să fie aplicată cu
caracter excepţional, potrivit art. 243, perioada pentru care poate fi dispusă şi durata maximă a măsurii preventive
privative de libertate, condiţiile pentru prelungirea şi menţinerea acesteia, precum şi dreptul la verificarea periodică a
măsurii, în condiţiile legii;
h) dreptul de a fi prezenţi la judecarea cauzei;
i) dreptul la exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii.
(2) Toate comunicările către suspectul sau inculpatul minor se fac într-un limbaj simplu şi accesibil, adaptat vârstei
acestuia.
(3) Informaţiile prevăzute la art. 108, precum şi cele prevăzute la alin. (1) se comunică şi părinţilor sau, după caz,
tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu au putut fi găsite sau comunicarea către acestea ar fi contrară
interesului superior al minorului sau ar afecta desfăşurarea procesului penal, comunicarea informaţiilor prevăzute la art.
108, precum şi a celor prevăzute la alin. (1) se face către un alt adult desemnat de minor şi acceptat de organul
judiciar.
(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, comunicarea informaţiilor se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de
interesul superior al minorului.
(6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (4) încetează, comunicarea se va face către părinţi, tutore,
curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
Art. 5052: Cheltuielile de judecată
Când suspectul sau inculpatul este minor, cheltuielile generate de înregistrările audiovideo, care ar fi căzut în sarcina
acestuia potrivit art. 274 sau 275, rămân în sarcina statului.

(la data 12-dec-2020 Art. 505 din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 284/2020 )

Art. 506: Referatul de evaluare a minorului
(1) În cauzele cu inculpaţi minori, organele de urmărire penală pot să solicite, atunci când consideră necesar,
efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie
teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii.
(11) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este obligatorie, cu excepţia
cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al minorului.

(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 284/2020 )

(2) În cursul judecăţii, instanţa poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe
lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În situaţia în care efectuarea referatului de
evaluare nu a fost solicitată în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) sau (11), dispunerea efectuării
referatului de către instanţă este obligatorie.

(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 284/2020 )

(3) [textul din Art. 506, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
305. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Prin referatul de evaluare, serviciul de probaţiune solicitat poate face propuneri motivate cu privire la măsurile
educative ce pot fi luate faţă de minor.

(la data 01-feb-2014 Art. 506, alin. (4) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 306. din titlul III din Legea 255/2013 )
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(41) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă considerabil, organul de
urmărire penală sau, după caz, instanţa va solicita întocmirea unui nou referat de evaluare. Solicitarea se poate face
din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul de probaţiune, de minor ori de către părinţi sau, după caz, tutore,
curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările
intervenite.

(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (4) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 284/2020 )

(5) [textul din Art. 506, alin. (5) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
307. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 507: Compunerea instanţei
(1) Cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de competenţă obişnuite de către judecători
anume desemnaţi potrivit legii.
(2) Instanţa compusă potrivit dispoziţiilor alin. (1) rămâne competentă să judece potrivit dispoziţiilor procedurale
speciale privitoare la minori, chiar dacă între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.
(3) Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele
cu infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani. Dacă la data sesizării instanţei inculpatul împlinise
vârsta de 18 ani, dar la data dobândirii calităţii de suspect era minor, instanţa învestită, reţinând cauza, poate decide
aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori, atunci când consideră necesar, ţinând cont de toate
circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate.

(la data 12-dec-2020 Art. 507, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 284/2020 )

Art. 508: Persoanele chemate la judecarea minorilor
(1) La judecarea cauzei se citează serviciul de probaţiune, părinţii minorului sau, după caz, tutorele, curatorul ori
persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(2) Persoanele arătate la alin. (1) au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să prezinte propuneri
în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate.
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezenţa acesteia ar afecta interesul
superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult corespunzător care este
desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior
al minorului.
(6) În cazul în care circumstanţele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1).

(la data 12-dec-2020 Art. 508, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 284/2020 )

Art. 509: Desfăşurarea judecăţii
(1) Cauzele cu inculpaţi minori se judecă de urgenţă şi cu precădere.
(2) Şedinţa de judecată este nepublică. Cu încuviinţarea instanţei, la desfăşurarea judecăţii pot asista, în afară de
persoanele arătate la art. 508, şi alte persoane.
(3) Când inculpatul este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe
poate avea o influenţă negativă asupra sa, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă. În aceleaşi condiţii pot fi
îndepărtaţi temporar din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea
căreia se află temporar minorul.

(la data 01-feb-2014 Art. 509, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 308. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (3) preşedintele completului le aduce la cunoştinţă actele
esenţiale efectuate în lipsa lor.
(5) Ascultarea minorului va avea loc o singură dată, iar reascultarea sa va fi admisă de judecător doar în cazuri
temeinic justificate.
Art. 510: Inculpaţii minori cu majori
(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea,
judecata are loc potrivit dispoziţiilor art. 507 alin. (1) şi după procedura obişnuită.
(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori
minori.
Art. 511: Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate
În cazul în care s-a luat faţă de minor vreuna dintre măsurile educative neprivative de libertate, după rămânerea
definitivă a hotărârii se fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal
al acestuia, a reprezentantului serviciului de probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate şi a persoanelor
desemnate cu supravegherea acesteia.

(la data 01-feb-2014 Art. 511 din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 309. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 512:
[textul din Art. 512 din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 310. din titlul
III din Legea 255/2013]
Art. 513: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Prelungirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile
de executare şi obligaţiile impuse se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.
(2) Înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă ori înlocuirea măsurii
luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate pentru vreuna dintre cauzele prevăzute la art. 123 din Codul
penal se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.
Art. 514: Punerea în executare a internării într-un centru educativ
(1) În cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internării într-un centru educativ, punerea în executare
se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se află minorul, după rămânerea
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definitivă a hotărârii.
(2) Organul de poliţie ia măsuri pentru internarea minorului.
(3) Cu ocazia punerii în executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ, organul de poliţie poate
pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane juridice fără
învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(4) Dacă minorul faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru educativ nu este găsit, organul de
poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi sesizează de îndată organele competente pentru darea în urmărire,
precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar al procesului-verbal se înaintează
centrului educativ în care se va face internarea.
(5) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii centrului educativ în care minorul este internat.
(6) Conducătorul centrului educativ comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.
Art. 515: Punerea în executare a internării într-un centru de detenţie
(1) Măsura educativă a internării minorului într-un centru de detenţie se pune în executare prin trimiterea unei copii a
hotărârii definitive prin care s-a luat această măsură organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când acesta
este liber, ori comandantului locului de deţinere, când acesta este arestat preventiv.
(2) Odată cu punerea în executare a măsurii educative a internării minorului într-un centru de detenţie, judecătorul
delegat va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara. Dispoziţiile privind întocmirea şi conţinutul
ordinului în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă executarea măsurii revine organului de poliţie, dispoziţiile art. 514 alin. (2)-(4) se aplică în mod
corespunzător.
(4) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii centrului de detenţie în care minorul este internat.
(5) Conducătorul centrului de detenţie comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.
Art. 516: Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru educativ
(1) Menţinerea măsurii internării minorului într-un centru educativ, prelungirea ori înlocuirea acesteia cu internarea într-
un centru de detenţie în cazurile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Codul penal se dispune de instanţa căreia îi revine
competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă săvârşită anterior.
(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice şi liberarea din centrul educativ la împlinirea
vârstei de 18 ani se dispun, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către instanţa în a cărei
circumscripţie teritorială se află centrul educativ, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Revenirea asupra
înlocuirii sau liberării, în cazul în care acesta nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative ori
obligaţiile impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, de instanţa care a judecat cauza în
primă instanţă.

(la data 01-feb-2014 Art. 516, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 311. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul prevăzut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra înlocuirii se dispune de instanţa căreia îi
revine competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.
Art. 517: Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie
(1) Prelungirea măsurii internării minorului în centrul de detenţie în cazurile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Codul
penal se dispune de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă
săvârşită anterior.
(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, liberarea din centrul de detenţie la împlinirea
vârstei de 18 ani se dispun, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de instanţa în a cărei circumscripţie
teritorială se află centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau
liberării, în cazul în care acesta nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative ori obligaţiile
impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, de instanţa care a judecat în primă instanţă pe
minor.
(3) În cazul prevăzut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra înlocuirii şi prelungirea duratei internării se
dispun de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.
Art. 518: Schimbarea regimului de executare
În cazurile prevăzute la art. 126 din Codul penal, continuarea executării măsurii educative privative de libertate într-un
penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani se poate dispune potrivit dispoziţiilor legii privind
executarea pedepselor de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul educativ sau centrul de detenţie,
corespunzătoare în grad instanţei de executare.
Art. 519: Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate
Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau a măsurii educative a internării într-un centru de
detenţie poate fi amânată sau întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 520: Dispoziţii privind apelul
Dispoziţiile referitoare la judecata în primă instanţă în cauzele privitoare la infracţiuni săvârşite de minori se aplică în
mod corespunzător şi la judecata în apel.
CAPITOLUL IV: Procedura dării în urmărire
Art. 521: Darea în urmărire
(1) Darea în urmărire se solicită şi se dispune pentru identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea unei persoane în
scopul aducerii acesteia în faţa organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătoreşti.
(2) Darea în urmărire se solicită şi se dispune în următoarele cazuri:
a) nu s-a putut executa un mandat de arestare preventivă, un mandat de executare a unei pedepse privative de
libertate, o măsură educativă privativă de libertate, măsura internării medicale sau măsura expulzării, întrucât persoana
faţă de care s-a luat una dintre aceste măsuri nu a fost găsită;
b) persoana a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere ori a fugit dintr-un centru educativ, centru de detenţie
sau din unitatea în care executa măsura internării medicale;
c) în vederea depistării unei persoane urmărite internaţional despre care există date că se află în România.
(3) Darea în urmărire se solicită de:
a) organul de poliţie care a constatat imposibilitatea executării măsurii prevăzute la alin. (2) lit. a);
b) administraţia locului de deţinere, centrul educativ sau unitatea medicală prevăzută la alin. (2) lit. b);
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c) organul judiciar competent potrivit legii speciale, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c);
(4) Darea în urmărire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(5) Ordinul de dare în urmărire se comunică în cel mai scurt timp organelor competente să elibereze paşaportul, care
au obligaţia să refuze eliberarea paşaportului sau, după caz, să ridice provizoriu paşaportul pe durata măsurii, precum
şi organelor de frontieră pentru darea în consemn.
(6) De asemenea, ordinul de dare în urmărire se comunică în copie:
a) celui în faţa căruia urmează să fie adusă persoana urmărită în momentul prinderii;
b) organului judiciar competent care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire.
Art. 522: Urmărirea
(1) Ordinul de dare în urmărire se pune în executare de îndată de către structurile competente ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor care vor desfăşura, la nivel naţional, activităţi de identificare, căutare, localizare şi prindere a
persoanei urmărite.
(2) Instituţiile publice sunt obligate să sprijine, în condiţiile legii şi conform competenţelor legale, organele de poliţie care
efectuează urmărirea unei persoane date în urmărire.
(3) Activitatea de urmărire a unei persoane arestate preventiv, desfăşurată de organele de poliţie, este supravegheată
de procurori anume desemnaţi din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află sediul
instanţei competente care a soluţionat în fond propunerea de arestare preventivă. Când mandatul de arestare
preventivă a fost emis într-o cauză de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
supravegherea activităţii de urmărire revine procurorului care efectuează sau a efectuat urmărirea penală în cauză.
(4) În celelalte cazuri, activitatea de urmărire a persoanelor date în urmărire este supravegheată de procurori anume
desemnaţi din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află sediul instanţei de executare
ori al altei instanţe competente potrivit legii speciale.
Art. 523: Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi
(1) În vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire pot fi efectuate, în condiţiile
prevăzute de lege, următoarele activităţi:
a) supravegherea tehnică;
b) reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor;
b1) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

(la data 02-mai-2016 Art. 523, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

c) percheziţia;
d) ridicarea de obiecte sau înscrisuri;
e) [textul din Art. 523, alin. (1), litera E. din partea 2, titlul IV, capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102,
punctul 312. din titlul III din Legea 255/2013]
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi efectuate numai în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa de executare ori de
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă potrivit legii speciale în cazul prevăzut la art. 521 alin. (2)
lit. c).

(la data 01-feb-2014 Art. 523, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 313. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. d) pot fi efectuate numai cu autorizarea procurorului care supraveghează
activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire.
Art. 524: Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor,
percheziţia şi obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în procedura
dării în urmărire
(1) Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia şi
obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot fi dispuse, la cererea procurorului care
supraveghează activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire de judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, dacă acesta apreciază că identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea
persoanelor date în urmărire nu pot fi făcute prin alte mijloace ori ar fi mult întârziate.
(2) Dispoziţiile art. 138-144, respectiv art. 147, art. 152 şi art. 157-160 se aplică în mod corespunzător.»

(la data 02-mai-2016 Art. 524 din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 525: Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în procedura dării în urmărire
(1) Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire
poate fi dispusă de procurorul care supraveghează activitatea organelor de poliţie ce efectuează urmărirea persoanei
date în urmărire.
(2) Dispoziţiile art. 169 şi 171 se aplică în mod corespunzător.

(la data 01-feb-2014 Art. 525 din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 315. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 526: Revocarea urmăririi
(1) Urmărirea se revocă în momentul prinderii persoanei urmărite sau atunci când au dispărut temeiurile care au
justificat darea în urmărire.
(2) Revocarea se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se transmite în copie, de îndată:
a) parchetului competent care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire;
b) organelor competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră.
(3) Procurorul care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire dispune de îndată încetarea
activităţilor de supraveghere luate conform art. 524, informând despre aceasta judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(la data 01-feb-2014 Art. 526, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 316. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL V: Procedura reabilitării
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Art. 527: Reabilitarea
Reabilitarea are loc fie de drept, în cazurile prevăzute la art. 150 sau 165 din Codul penal, fie la cerere, acordată de
instanţa de judecată, în condiţiile prevăzute în prezentul capitol.
Art. 528: Reabilitarea de drept
(1) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai
săvârşit o altă infracţiune, autoritatea care ţine evidenţa cazierului judiciar va şterge din oficiu menţiunile privind
pedeapsa aplicată condamnatului.
(2) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 150 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai
săvârşit o altă infracţiune, organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organul care a înregistrat persoana
juridică vor şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată persoanei juridice.

(la data 01-feb-2014 Art. 528, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 317. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 529: Reabilitarea judecătorească
Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în
care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie
domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate.
Art. 530: Cererea de reabilitare
(1) Cererea de reabilitare judecătorească se formulează de către condamnat, iar după moartea acestuia, de soţ sau
de rudele apropiate. Soţul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornită anterior decesului.
(2) Reabilitarea judecătorească se dispune în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 166 şi 168 din Codul penal.
(3) În cerere trebuie să se menţioneze:
a) adresa condamnatului, iar când cererea este făcută de altă persoană, adresa acesteia;
b) condamnarea pentru care se cere reabilitarea şi fapta pentru care a fost pronunţată acea condamnare;
c) localităţile unde condamnatul a locuit şi locurile de muncă din tot intervalul de timp de la executarea pedepsei şi până
la introducerea cererii, iar în cazul când executarea pedepsei a fost prescrisă, de la data rămânerii definitive a hotărârii
şi până la introducerea cererii;
d) temeiurile cererii;
e) indicaţii utile pentru identificarea dosarului şi orice alte date pentru soluţionarea cererii.
(4) La cerere se anexează actele din care reiese că sunt îndeplinite condiţiile reabilitării.
Art. 531: Măsurile premergătoare
După fixarea termenului de soluţionare a cererii de reabilitare se dispune citarea persoanei care a solicitat reabilitarea şi
a persoanelor a căror ascultare instanţa o consideră necesară, se iau măsuri pentru aducerea dosarului în care s-a
pronunţat condamnarea şi se solicită copia fişei cazierului judiciar al condamnatului.
Art. 532: Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond
(1) Cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond în următoarele cazuri:
a) a fost introdusă înainte de termenul legal;
b) lipseşte menţiunea prevăzută la art. 530 alin. (3) lit. a) şi petiţionarul nu s-a prezentat la termenul de înfăţişare;
c) lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 530 alin. (3) lit. b)-e) şi petiţionarul nu a completat cererea la
termenul de înfăţişare şi nici la termenul ce i s-a acordat în vederea completării.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cererea poate fi repetată după împlinirea termenului legal, iar în cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), oricând.
(3) În cazul prescripţiei executării pedepsei, nu poate depune cerere de reabilitare persoana prevăzută la art. 530 alin.
(1), dacă lipsa executării este imputabilă persoanei condamnate.
(4) Cererea de reabilitare în privinţa căreia rezultă că nu priveşte o persoană condamnată determinată, precum şi
cererea formulată în numele unei persoane condamnate, fără mandat din partea acesteia, dat în condiţiile legii, sunt
inadmisibile.

(la data 23-mai-2016 Art. 532, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul V completat de Art. II, punctul 127. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 533: Soluţionarea cererii
(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale
petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru
altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze.
Art. 534: Situaţiile privind despăgubirile civile
(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite
despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, instanţa, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să
acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, instanţa fixează suma ce trebuie achitată, în vederea reabilitării, de condamnat sau de
urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării.
Art. 535: Contestaţia
Sentinţa prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă contestaţiei în termen de 10 zile de la
comunicare, care se soluţionează de instanţa ierarhic superioară. Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se
face în şedinţă nepublică, cu citarea petentului. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se
soluţionează contestaţia este definitivă.
Art. 536: Anularea reabilitării
(1) În cazul prevăzut la art. 171 din Codul penal, instanţa prevăzută la art. 529 dispune anularea reabilitării, din oficiu
sau la cererea procurorului.
(2) Dispoziţiile art. 533 se aplică în mod corespunzător.
Art. 537: Menţiunile despre reabilitare
După rămânerea definitivă a hotărârii de reabilitare sau de anulare a acesteia, instanţa dispune să se facă menţiune
despre aceasta pe hotărârea prin care s-a pronunţat condamnarea.
CAPIT OLUL VI: Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 119 12/17/2020 : lex@snppc.ro



judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri
Art. 538: Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară
(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de
libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în
urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent
descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
*) Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii
definitive de condamnare este cea în vigoare la momentul rămânerii definitive a hotărârii de achitare, stabilit după
regulile prevăzute de art. 416-417 din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art. 551 şi 552 din Codul de
procedură penală din 2010.

(la data 19-mar-2019 Art. 538, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 76/2018 )

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă
după rejudecare s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
(3) Persoana prevăzută la alin. (1) şi persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi îndreptăţite să ceară repararea de către
stat a pagubei suferite dacă, prin declaraţii mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor
în care au fost obligate să procedeze astfel.
(4) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte
nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit.
Art. 539: Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate
(1) Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate.
(2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanţă a procurorului, prin încheierea
definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea
definitivă sau hotărârea definitivă a instanţei de judecată învestită cu judecarea cauzei.

(la data 10-feb-2017 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 41/2016 )
(la data 29-nov-2017 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea recurs in interesul legii Decizia 15/2017 )
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală prin care se solicită pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "în aplicarea art. 539 alin. (2) din
Codul de procedură penală, în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a
pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat,
se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau
art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală" şi stabileşte că, în aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de
procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin
hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit.
d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală.

(la data 24-iul-2019 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 11/2019 )

Art. 540: Felul şi întinderea reparaţiei
(1) La stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privării nelegale de libertate, precum şi de consecinţele
produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate ori asupra celui aflat în situaţia prevăzută la art. 538.
(2) Reparaţia constă în plata unei sume de bani sau în constituirea unei rente viagere ori în obligaţia ca, pe cheltuiala
statului, cel reţinut sau arestat nelegal să fie încredinţat unui institut de asistenţă socială şi medicală.
(3) La alegerea felului reparaţiei şi la întinderea acesteia se va ţine seama de situaţia celui îndreptăţit la repararea
pagubei şi de natura daunei produse.
(4) Persoanelor îndreptăţite la repararea pagubei, care înainte de privarea de libertate ori de încarcerare ca urmare a
punerii în executare a unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează,
la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, şi timpul cât au fost private de libertate.
(5) Reparaţia este în toate cazurile suportată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 541: Acţiunea pentru repararea pagubei
(1) Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptăţită, potrivit art. 538 şi 539, iar după
moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa la data decesului.
(2) Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată,
precum şi a ordonanţei sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea
nelegală de libertate.
(3) Pentru obţinerea reparării pagubei, persoana îndreptăţită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripţie
domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanţelor Publice.
(4) Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.
Art. 542: Acţiunea în regres
(1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 541, precum şi în situaţia în care statul român a fost
condamnat de către o instanţă internaţională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 şi 539, acţiunea în
regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credinţă sau din culpă
gravă, a provocat situaţia generatoare de daune sau împotriva instituţiei la care aceasta este asigurată pentru
despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exerciţiul profesiunii.
(2) Statul trebuie să dovedească în cadrul acţiunii în regres, prin ordonanţa procurorului sau hotărâre penală definitivă,
că cel asigurat în condiţiile alin. (1) a produs cu rea-credinţă sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau
privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii.
CAPITOLUL VII: Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare
Art. 543: Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului
(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire
penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul ori înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată
dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui.
(2) În baza procesului-verbal, se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
Art. 544: Obiectul procedurii speciale
(1) Când dosarul sau înscrisul dispărut este reclamat de un interes justificat şi nu poate fi refăcut potrivit procedurii
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obişnuite, procurorul prin ordonanţă ori instanţa de judecată prin încheiere dispune, după caz, înlocuirea sau
reconstituirea dosarului sau înscrisului cu privire la care s-a constatat dispariţia.
(2) Instanţa se pronunţă prin încheiere, fără citarea părţilor, în afară de cazul când instanţa consideră necesară
chemarea acestora.
(3) Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.
Art. 545: Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii
(1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată înaintea
căreia cauza se găseşte pendinte, iar în cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în
conservare.
(2) Când constatarea dispariţiei s-a făcut de un organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată, altele decât
cele arătate la alin. (1), organul de urmărire penală ori instanţa de judecată care a constatat dispariţia trimite organului
de urmărire penală sau instanţei de judecată competente toate materialele necesare efectuării înlocuirii ori reconstituirii
înscrisului dispărut.
(3) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar în cursul procedurii de cameră preliminară, înlocuirea sau reconstituirea se
efectuează de instanţa în cadrul căreia funcţionează camera preliminară.
Art. 546: Înlocuirea înscrisului
(1) Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale de pe acel înscris. Organul de urmărire penală
sau instanţa de judecată ia măsuri pentru obţinerea copiei.
(2) Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia.
(3) Persoanei sau autorităţii care a predat copia oficială i se eliberează o copie certificată de pe aceasta.
Art. 547: Reconstituirea înscrisului sau dosarului
(1) Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează la reconstituirea acestuia.
(2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conţinea.
(3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă prevăzute de lege.
(4) Rezultatul reconstituirii se constată, după caz, prin ordonanţa procurorului sau prin hotărârea instanţei dată cu
citarea părţilor, după ascultarea acestora şi a procurorului.
(5) Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(6) Hotărârea de reconstituire este supusă apelului.
(7) Împotriva ordonanţei procurorului privind rezultatul reconstituirii orice persoană care justifică un interes legitim
poate face plângere, dispoziţiile art. 336-339 aplicându-se în mod corespunzător.
CAPIT OLUL VIII: Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a
tratatelor internaţionale în materie penală
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 548: Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională
(1) Cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice ale
Uniunii Europene, tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care
România este parte, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă în tratatele
internaţionale nu se prevede altfel.

(la data 01-feb-2014 Art. 548, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 318. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Actele membrilor străini detaşaţi ai unei echipe comune de anchetă efectuate în baza şi conform acordului încheiat
şi dispoziţiilor conducătorului echipei au o valoare similară actelor efectuate de către organele de urmărire penală
române.
SECŢIUNEA 2: Recunoaşterea unor acte judiciare străine
Art. 549: Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină
Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru
executarea hotărârilor civile străine.
CAPITOLUL IX: Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
Art. 5491: Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de
cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării
speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la
urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei
căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la
art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă ori prin
care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare, în funcţie de complexitatea şi particularităţile
cauzei, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
(3) Pentru termenul fixat se dispune încunoştinţarea procurorului şi se citează persoanele ale căror drepturi sau
interese legitime pot fi afectate, cărora li se comunică o copie a ordonanţei, punându-le în vedere că în termen de 20
de zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.
(4) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin încheiere, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului şi a
persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, dacă sunt prezente. Dispoziţiile cuprinse în titlul III al
părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea, poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea
confiscării;
b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desfiinţarea înscrisului.
(6) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la alin. (3) pot face, motivat,
contestaţie. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(7) Contestaţia se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la alin. (4) de către judecătorul de cameră preliminară de
la instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către
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completul competent potrivit legii, care poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (5).

(la data 23-mai-2016 Art. 549^1 din partea 2, titlul IV, capitolul IX modificat de Art. II, punctul 128. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL V: Executarea hotărârilor penale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 550: Hotărârile executorii
(1) Hotărârile instanţelor penale devin executorii la data când au rămas definitive.
(2) Hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune aceasta.
Art. 551: Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe
Hotărârile primei instanţe rămân definitive:
1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului;
2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei:
a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen;
b) când apelul sau, după caz, contestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul termenului;
3. la data retragerii apelului sau, după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel
sau de introducere a contestaţiei;
4. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins apelul sau, după caz, contestaţia.
Art. 552: Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a
contestaţiei
(1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când apelul a fost admis şi
procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de apel.
(2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când
contestaţia a fost admisă şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei care o judecă.
Art. 553: Instanţa de executare
(1) Hotărârea instanţei penale, rămasă definitivă la prima instanţă de judecată sau la instanţa ierarhic superioară ori la
instanţa de apel, se pune în executare de către prima instanţă de judecată.
(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pun în executare, după caz,
de Tribunalul Bucureşti sau de tribunalul militar.
(3) Când hotărârea rămâne definitivă în faţa instanţei de apel sau în faţa instanţei ierarhic superioare, aceasta trimite
instanţei de executare un extras din acea hotărâre, cu datele necesare punerii în executare, în ziua pronunţării hotărârii
de către instanţa de apel sau, după caz, de către instanţa ierarhic superioară.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi în cazul hotărârilor nedefinitive, dar executorii, cu excepţia celor privind
măsurile de siguranţă, măsurile asigurătorii şi măsurile preventive, care se pun în executare, după caz, de judecătorul
de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa care le-a dispus.
(5) Când hotărârea instanţei de apel a fost modificată prin hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în
recurs în casaţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie procedează potrivit alin. (3).
(6) În cazul pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate, judecătorul delegat cu executarea din cadrul instanţei de
executare poate delega unele atribuţii judecătorului delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad
instanţei de executare în circumscripţia căreia locuieşte persoana aflată în executare.

(la data 01-feb-2014 Art. 553, alin. (5) din partea 2, titlul V, capitolul I completat de Art. 102, punctul 320. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 554: Judecătorul delegat cu executarea
(1) Instanţa de executare deleagă unul sau mai mulţi dintre judecătorii săi pentru efectuarea punerii în executare.
(2) Dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare la
executare, judecătorul delegat cu executarea poate sesiza instanţa de executare, care va proceda potrivit dispoziţiilor
art. 597 şi 598.

(la data 01-feb-2014 Art. 554, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 321. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL II: Punerea în executare a hotărârilor
SECŢIUNEA 1: Punerea în executare a pedepselor principale
Art. 555: Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei accesorii
(1) Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare.
Mandatul de executare se emite de judecătorul delegat cu executarea în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa
de fond sau, după caz, în ziua primirii extrasului prevăzut la art. 553 alin. (3), se întocmeşte în 3 exemplare şi
cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, numărul şi data
hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o, pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat,
pedeapsa accesorie aplicată, timpul reţinerii şi arestării preventive ori al arestului la domiciliu, care s-a dedus din durata
pedepsei, menţiunea dacă cel condamnat este recidivist, precum şi, după caz, menţiunea prevăzută la art. 404 alin.
(6), ordinul de arestare şi de deţinere, semnătura judecătorului delegat, precum şi ştampila instanţei de executare.

(la data 01-feb-2014 Art. 555, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 322. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, odată cu emiterea mandatului de executare a pedepsei
închisorii sau a pedepsei detenţiunii pe viaţă, judecătorul delegat cu executarea emite şi un ordin prin care interzice
condamnatului să părăsească ţara. Ordinul se întocmeşte în 3 exemplare şi cuprinde: denumirea instanţei de
executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, pedeapsa pronunţată împotriva acestuia,
numărul şi data hotărârii de condamnare, denumirea instanţei care a pronunţat-o, numărul mandatului de executare a
pedepsei emis pe numele condamnatului, dispoziţia de interzicere a părăsirii ţării, semnătura judecătorului delegat,
precum şi ştampila instanţei de executare.
Art. 556: Trimiterea spre executare a mandatului
(1) Pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de executare se trimit două exemplare organului de poliţie de la domiciliul
sau reşedinţa condamnatului, iar în cazul în care acesta nu are domiciliul sau reşedinţa în România, organului de poliţie
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în raza teritorială a căruia se află instanţa de executare, când condamnatul este liber, sau, după caz, când condamnatul
este arestat, comandantului la locul de deţinere.

(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 323. din titlul III din Legea
255/2013 )

(11) În situaţia în care mandatul de executare conţine erori materiale, însă permite identificarea persoanei în vederea
punerii în executare, în raport cu datele de identificare ale persoanei existente în evidenţele organelor de poliţie şi
hotărârea instanţei de judecată, organul de poliţie execută hotărârea, solicitând, în acelaşi timp, instanţei de judecată
îndreptarea erorilor materiale sesizate.

(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 324. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a părăsirii ţării se trimite de îndată câte un exemplar
organului competent să elibereze paşaportul şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(21) Mandatul de executare sau ordinul de interzicere a părăsirii ţării poate fi transmis organelor competente şi prin
fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită
autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea.

(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 325. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, organele de executare prevăzute la alin. (1) şi (2) au
obligaţia de a lua măsurile prevăzute de lege în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei şi a
ordinului de interzicere a părăsirii ţării, în ziua primirii acestora.
Art. 557: Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării.
Acordul instanţei de părăsire a ţării

(la data 01-feb-2014 Art. 557 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 326. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Pe baza mandatului de executare, organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Celui arestat i se
înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organul de poliţie predă
celălalt exemplar al mandatului de executare.
(12) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în
scris, dreptul prevăzut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia
un proces-verbal.

(la data 05-nov-2020 Art. 557, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 7. din Legea 228/2020 )

(11) [textul din Art. 557, alin. (1^1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 05-feb-2017 de
Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 14/2017]
(2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei hotărâri definitive de condamnare, organul de
poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(3) Dispoziţiile art. 229 privind luarea măsurilor de ocrotire sunt aplicabile în mod corespunzător, obligaţia de
încunoştinţare revenind organului de poliţie.
(4) Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită, organul de poliţie constată aceasta printr-un
proces-verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a
frontierei. Un exemplar de pe procesul-verbal împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instanţei
care a emis mandatul.
(5) Dacă persoana condamnată refuză să se supună mandatului sau încearcă să fugă, va fi constrânsă la aceasta.
(6) Când condamnatul se află în stare de deţinere, un exemplar al mandatului de executare i se înmânează de către
comandantul locului de deţinere.
(7) Comandantul locului de deţinere consemnează într-un proces-verbal data de la care condamnatul a început
executarea pedepsei.
(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndată instanţei de executare.
(9) Pe baza ordinului de interzicere a părăsirii ţării, organele în drept refuză celui condamnat eliberarea paşaportului
sau, după caz, procedează la ridicarea acestuia şi iau măsuri pentru darea condamnatului în consemn la punctele de
trecere a frontierei.
(10) Pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată poate solicita motivat instanţei de executare să
încuviinţeze părăsirea teritoriului României potrivit art. 85 alin. (2) lit. i) sau art. 93 alin. (2) lit. d) din Codul penal.
Instanţa de executare soluţionează cererea în camera de consiliu, după ascultarea persoanei supravegheate şi a
consilierului de probaţiune, prin încheiere definitivă. În cazul în care admite cererea, instanţa stabileşte perioada pentru
care persoana supravegheată poate părăsi teritoriul României.

(la data 01-feb-2014 Art. 557, alin. (9) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 327. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 558: Încunoştinţarea despre arestare în vederea executării mandatului
(1) Imediat după arestarea în vederea executării mandatului, condamnatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau
de a solicita administraţiei locului de deţinere să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană
desemnată de acesta despre arestare şi despre locul unde este deţinut.
(2) Dacă persoana condamnată nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita
încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori
a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub
protecţia unei astfel de organizaţii.
Art. 559: Punerea în executare a amenzii penale
(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la
judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
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(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1),
judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de
cel mult 2 ani, în rate lunare.

(la data 01-feb-2014 Art. 559 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 328. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 560: Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
(1) Instanţa competentă să dispună înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul penal, este instanţa de executare.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana
condamnată. Când dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii,
instanţa va menţiona în dispozitiv două entităţi din comunitate unde urmează a se executa munca neremunerată în
folosul comunităţii. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din
comunitate menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 560, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 329. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se pune în executare prin trimiterea unei copii de
pe hotărâre serviciului de probaţiune.
Art. 561: Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea
(1) Instanţa competentă să dispună, potrivit art. 64 alin. (5) lit. a) din Codul penal, înlocuirea muncii în folosul
comunităţii cu închisoarea este instanţa de executare, iar în cazul prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. b) din Codul penal,
instanţa care judecă în primă instanţă infracţiunea săvârşită înainte de executarea integrală a muncii în folosul
comunităţii.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori la sesizarea
serviciului de probaţiune.
(3) Punerea în executare a hotărârii se face potrivit art. 555-557.
SECŢIUNEA 2: Punerea în executare a pedepselor complementare
Art. 562: Interzicerea exercitării unor drepturi
Pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat al
instanţei de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii, în funcţie de drepturile a căror exercitare a fost interzisă,
persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului respectiv.

(la data 01-feb-2014 Art. 562 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 330. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 563: Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României
(1) Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii
dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, se face menţiune în mandatul de executare a pedepsei închisorii
ca la data liberării condamnatul să fie predat organului de poliţie, care va proceda la îndepărtarea sa de pe teritoriul
României.
(2) Dacă pedeapsa complementară nu însoţeşte pedeapsa închisorii, comunicarea se face organului de poliţie, imediat
ce hotărârea a rămas definitivă.
(3) În vederea punerii în executare a pedepsei interzicerii străinului de a se afla pe teritoriul României, organul de poliţie
poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(4) Dacă persoana faţă de care s-a luat pedeapsa complementară a interzicerii de a se afla pe teritoriul României nu
este găsită, organul de poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire, precum şi
pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de
executare.
Art. 564: Degradarea militară
Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat cu executarea a unei
copii de pe dispozitivul hotărârii comandantului unităţii militare în a cărei evidenţă este luată persoana condamnată,
respectiv centrului militar judeţean sau zonal de la domiciliul condamnatului.

(la data 01-feb-2014 Art. 564 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 331. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 565: Publicarea hotărârii de condamnare
Pedeapsa publicării hotărârii de condamnare se pune în executare prin trimiterea extrasului, în forma stabilită de
instanţă, unui cotidian local ce apare în circumscripţia instanţei care a pronunţat hotărârea de condamnare sau unui
cotidian naţional, în vederea publicării, pe cheltuiala persoanei condamnate.
SECŢIUNEA 3: Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
Art. 566: Obligarea la tratament medical
(1) Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin
comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică
din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. Autoritatea de sănătate publică
va comunica de îndată persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical unitatea sanitară la care
urmează să efectueze tratamentul.
(2) Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical că este
obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se
atenţia că în caz de nerespectare a măsurii luate se va dispune internarea medicală.
(3) În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă sau priveşte o
persoană aflată în stare de deţinere, comunicarea prevăzută la alin. (1) se face administraţiei locului de deţinere.
Art. 567: Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical
(1) Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligată să
comunice instanţei:
a) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul;
b) dacă persoana obligată la tratament se sustrage de la efectuarea tratamentului după prezentare;
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c) dacă, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical,
este necesară internarea medicală;
d) dacă, datorită ameliorării stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura de siguranţă a obligării la
tratament medical, efectuarea tratamentului medical nu se mai impune.
(2) În cazul când unitatea sanitară nu se află în circumscripţia instanţei care a dispus executarea, comunicarea
prevăzută la alin. (1) lit. b)-d) se face judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară.
(3) Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) şi ale alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 566 alin. (3).
Art. 568: Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical
(1) Primind comunicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută la art. 567 alin. (2) dispune internarea
medicală, în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. a) şi b), iar în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d)
efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de sănătate a persoanei faţă de care este luată măsura de
siguranţă.
(2) În cazurile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d), persoana obligată la tratament medical are dreptul de a cere
să fie examinată şi de un medic de specialitate desemnat de aceasta, ale cărui concluzii sunt înaintate instanţei
prevăzute la alin. (1).
(3) Dacă persoana obligată la tratament medical refuză să se prezinte la examinare în vederea efectuării expertizei, se
vor aplica dispoziţiile art. 184 alin. (4).
(4) După primirea raportului de expertiză medico-legală şi a concluziilor medicului de specialitate prevăzut la alin. (2),
instanţa, în şedinţă publică, ascultă concluziile procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă şi
ale avocatului acesteia, precum şi ale expertului şi medicului desemnat de aceasta, atunci când consideră necesar, şi
dispune fie încetarea măsurii obligării la tratament medical, fie internarea medicală.
(5) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă nu are avocat, i se asigură un avocat din oficiu.
(6) O copie de pe hotărârea definitivă a instanţei prevăzute la art. 567 alin. (2) se comunică instanţei de executare.
Art. 569: Internarea medicală
(1) Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea
copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din judeţul
pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură.
(2) Judecătorul delegat cu executarea care funcţionează la instanţa de executare comunică judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află unitatea sanitară la care s-a făcut internarea data la care aceasta s-a efectuat, în vederea luării în
supraveghere.
(3) După primirea comunicării, judecătorul delegat cu executarea de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află
unitatea sanitară verifică periodic, dar nu mai târziu de 12 luni, dacă internarea medicală mai este necesară. În acest
scop, judecătorul delegat cu executarea dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de
sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura internării medicale şi, după primirea acesteia, sesizează judecătoria
în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurii.
Art. 570: Obligaţiile în legătură cu internarea medicală
(1) Autoritatea de sănătate publică este obligată să asigure internarea, încunoştinţând despre aceasta instanţa de
executare.
(2) În cazul în care persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale refuză să se supună internării, executarea
acestei măsuri se va face cu sprijinul organelor de poliţie. În vederea executării măsurii internării medicale, organul de
poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(3) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale nu este găsită, autoritatea de sănătate publică
sesizează organele de poliţie pentru darea în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a
frontierei. Un exemplar al sesizării adresate organelor de poliţie se trimite instanţei de executare.
(4) Unitatea sanitară la care s-a făcut internarea are obligaţia, în cazul în care consideră că internarea nu mai este
necesară, să încunoştinţeze judecătoria în a cărei circumscripţie se găseşte unitatea sanitară.
Art. 571: Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale
(1) Judecătoria, după primirea încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin. (4), dispune efectuarea unei expertize medico-
legale.
(2) Instanţa se pronunţă asupra sesizării prevăzute la art. 569 alin. (3) sau a încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin.
(4), după ascultarea concluziilor procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura internării, atunci când
aducerea acesteia în faţa instanţei este posibilă, ale avocatului său, precum şi ale expertului care a întocmit expertiza
medico-legală, atunci când consideră necesar, şi dispune, după caz, menţinerea internării medicale, încetarea acesteia
sau înlocuirea cu măsura obligării la tratament medical.
(3) Încetarea sau înlocuirea măsurii internării poate fi cerută şi de persoana internată sau de procuror. În acest caz,
judecătoria dispune efectuarea expertizei medico-legale. Dispoziţiile art. 568 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(4) Dacă persoana internată nu are avocat, i se asigură un avocat din oficiu.
(5) O copie de pe hotărârea definitivă prin care s-a dispus menţinerea, înlocuirea sau încetarea internării medicale se
comunică instanţei de executare.
Art. 572: Măsurile de siguranţă provizorii
(1) În cazul în care măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale a fost luată în mod provizoriu în
cursul urmăririi penale sau al judecăţii, punerea în executare se face de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de
instanţa de judecată care a luat această măsură.
(2) Dispoziţiile prevăzute la art. 566-571 se aplică în mod corespunzător.
Art. 573: Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă
activitate
(1) Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii, profesii sau activităţi se pune în executare prin comunicarea unei copii
de pe dispozitiv organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri şi să supravegheze respectarea lor.
(2) Acest organ are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de
sustragere de la executarea măsurii de siguranţă.
(3) Persoana cu privire la care s-a luat măsura prevăzută la art. 111 alin. (1) din Codul penal poate cere instanţei de
executare revocarea măsurii, în condiţiile art. 111 alin. (2) din Codul penal.
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(4) Soluţionarea cererii se face cu citarea persoanei faţă de care este luată măsura, după ascultarea concluziilor
avocatului acesteia şi ale procurorului.
Art. 574: Executarea confiscării speciale şi a confiscării extinse
Măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse, luată prin hotărârea instanţei de judecată, se
execută după cum urmează:
a) lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit legii;
b) dacă lucrurile confiscate se află în păstrarea organelor de poliţie sau a altor instituţii, judecătorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organului la care se află. După primirea copiei de pe dispozitiv,
lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legii;
c) atunci când confiscarea priveşte sume de bani ce nu au fost consemnate la unităţi bancare, judecătorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organelor fiscale, în vederea executării confiscării potrivit
dispoziţiilor privind creanţele bugetare;
d) când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face în prezenţa judecătorului delegat cu executarea,
întocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 574 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 332. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢIUNEA 4: Punerea în executare a altor dispoziţii
Art. 575: Avertismentul
(1) Executarea avertismentului are loc de îndată, în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea.
(2) Dacă avertismentul nu poate fi executat îndată după pronunţare, punerea în executare a acestuia se face la
rămânerea definitivă a hotărârii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei căreia i se aplică.
Art. 576: Măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă
(1) Punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din Codul penal, a dispoziţiilor art.
87, 93, 95, art. 101 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre
serviciului de probaţiune competent.
(2) În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j), la art. 93 alin. (2) lit. d) şi la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din
Codul penal, un extras de pe dispozitivul hotărârii se trimite organului sau autorităţii competente să verifice respectarea
acestora.

(la data 01-feb-2014 Art. 576, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 333. din titlul III din Legea
255/2013 )

SECŢIUNEA 5: Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
Art. 577: Amenzile judiciare
(1) Amenda judiciară se pune în executare de către organul judiciar care a aplicat-o.
(2) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea
amenzii judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală.
(3) Executarea amenzilor judiciare se face de organul arătat la alin. (2).
Art. 578: Cheltuielile judiciare avansate de stat
(1) Dispoziţia din hotărârea penală sau din ordonanţa procurorului privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat se pune în executare prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea
cheltuielilor judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală.
(2) În situaţia în care persoana obligată la plata cheltuielilor judiciare către stat nu depune recipisa de plată integrală a
acestora la instanţa de executare sau la unitatea de parchet, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii
sau a ordonanţei procurorului, executarea cheltuielilor judiciare se face de organul arătat la alin. (1).
SECŢIUNEA 6: Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
Art. 579: Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate
(1) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea sau la dispoziţia instanţei de
executare, restituirea se face de către judecătorul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor în
drept. În acest scop, sunt încunoştinţate persoanele cărora urmează să li se restituie lucrurile.
(2) Dacă în termen de 6 luni de la primirea încunoştinţării persoanele chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile
trec în proprietatea statului. Judecătorul delegat cu executarea constată aceasta prin încheiere şi dispune predarea
lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legii.
(3) Dacă restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, deoarece nu se cunosc persoanele cărora ar trebui să le fie
restituite şi nimeni nu le-a reclamat în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile în mod
corespunzător dispoziţiile alin. (2).
(4) Când restituirea lucrurilor a fost dispusă de către procuror sau de către organul de cercetare penală, acesta
procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3).
(5) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea organelor de cercetare
penală, restituirea se face de către acestea, după primirea extrasului de pe hotărârea penală prin care s-a dispus
restituirea lucrurilor, procedând potrivit alin. (1).
(6) Dacă în termen de 6 luni de la primirea încunoştinţării persoanele chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile
trec în proprietatea statului. Organul de cercetare constată aceasta prin proces-verbal şi procedează potrivit alin. (2).
Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 580: Înscrisurile declarate false
(1) Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul sau în parte se execută sau se pune în
executare de către judecătorul delegat cu executarea.
(2) Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui, se face menţiune despre aceasta pe fiecare pagină, iar în
caz de anulare parţială, numai pe paginile care conţin falsul.
(3) Înscrisul declarat fals rămâne la dosarul cauzei.
(4) În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals să se facă menţiune în scriptele unei instituţii publice, i
se trimite acesteia o copie de pe hotărâre.
(5) În situaţia în care, din orice motive, înscrisul falsificat nu se află, în original, la dosar, instanţa va trimite o copie de
pe hotărâre instituţiilor publice care deţin o copie a acestuia sau care deţin înregistrarea unor menţiuni cu privire la
acesta.
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(6) Instanţa poate dispune, când constată existenţa unui interes legitim, eliberarea unei copii, cu menţiunile arătate la
alin. (2), de pe înscrisul sub semnătură privată falsificat. În aceleaşi condiţii, instanţa poate dispune restituirea înscrisului
oficial parţial falsificat.
Art. 581: Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare
Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută
potrivit legii civile.
CAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind executarea
SECŢ IUNEA 1: Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a
amânării aplicării pedepsei

(la data 23-mai-2016 partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 129. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 5811: Anularea renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Anularea renunţării la aplicarea pedepsei se dispune, din oficiu sau la sesizarea procurorului, de instanţa care judecă
ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce atrage anularea.
(2) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 82 alin. (3) din Codul penal, instanţa, anulând renunţarea la
aplicarea pedepsei, dispune condamnarea inculpatului pentru infracţiunea cu privire la care se renunţase la aplicarea
pedepsei, stabileşte pedeapsa pentru aceasta, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni,
recidivă sau pluralitate intermediară.

(la data 23-mai-2016 Art. 581^1, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 130. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea cu privire la care se anulează renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa va
avea în vedere exclusiv criteriile de individualizare şi circumstanţele din cauza în care s-a pronunţat iniţial soluţia de
renunţare la aplicarea pedepsei. Dispoziţiile art. 396 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
Art. 582: Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei
(1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a
consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage
revocarea sau anularea.
(2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la art. 86 alin. (4) lit. c) din Codul penal persoana cu privire la care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea prin care s-a dispus amânarea,
serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă amânarea, în vederea revocării
acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror sau de partea interesată, până la expirarea termenului de
supraveghere.
(3) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 sau 89 din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz,
revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea
de amânare, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate
intermediară.
SECŢIUNEA 11: Schimbări în executarea unor hotărâri
Art. 583: Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din
Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a
judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
(2) Dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din Codul penal, condamnatul nu a respectat
obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a
pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de
consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.
Art. 584: Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă
(1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei
condamnate, de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în stare de deţinere, de către
instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557.
Art. 585: Alte modificări de pedepse
(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei
se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:
a) concursul de infracţiuni;

(la data 15-ian-2016 Art. 585, alin. (1), litera A. din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1^1 a fost in legatura cu Decizia 29/2015 )
b) recidiva;
c) pluralitatea intermediară;
d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în
cazul în care persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se
află locul de deţinere.
(3) Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.
(4) La primirea cererii, preşedintele completului de judecată dispune ataşarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor
măsurilor necesare soluţionării cauzei.
Art. 586: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de
instanţa de executare.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda.
(3) Condamnatul este citat la judecarea sesizării, iar dacă nu are avocat instanţa numeşte unul din oficiu.
(4) Condamnatul privat de libertate va fi adus la judecată.
(5) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557. În situaţia în care
amenda a însoţit pedeapsa închisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultată potrivit art.
63 alin. (2) din Codul penal .
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(6) Dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca
neîntemeiată.
Art. 587: Liberarea condiţionată
(1) Liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea
pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea liberării condiţionate, prin hotărârea de
respingere fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Termenul nu poate fi
mai mare de un an şi curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(3) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu contestaţie la tribunalul în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere,
în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
(4) O copie de pe hotărârea rămasă definitivă se comunică serviciului de probaţiune competent, precum şi unităţii de
poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte cel eliberat.
Art. 588: Anularea şi revocarea liberării condiţionate
(1) Asupra anulării liberării condiţionate prevăzute la art. 105 alin. (1) din Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la
sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea
care atrage anularea.
(2) Instanţa prevăzută la alin. (1) se pronunţă şi asupra revocării liberării condiţionate, în situaţia prevăzută la art. 104
alin. (2) din Codul penal .
(3) Instanţa prevăzută la art. 587 alin. (1) se pronunţă şi asupra revocării liberării condiţionate, în situaţia prevăzută la
art. 104 alin. (1) din Codul penal, la sesizarea serviciului de probaţiune, precum şi în cazul când instanţa care l-a
judecat pe condamnat pentru o altă infracţiune nu s-a pronunţat în această privinţă.
(4) Instanţa în faţa căreia hotărârea a rămas definitivă este obligată să comunice locului de deţinere şi serviciului de
probaţiune, atunci când este cazul, o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus revocarea liberării condiţionate.
SECŢIUNEA 2: Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Art. 589: Cazurile de amânare
(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri:
a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate
fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a
pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a
Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol
pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;
b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se
amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul
condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă, este neconstituţională.

(la data 20-dec-2019 Art. 589, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 2 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia
535/2019 )

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), amânarea executării pedepsei nu poate fi dispusă dacă cel condamnat şi-a
provocat singur starea de boală, prin refuzul tratamentului medical, al intervenţiei chirurgicale, prin acţiuni de
autoagresiune sau prin alte acţiuni vătămătoare, sau în situaţia în care se sustrage efectuării expertizei medico-legale.
(3) Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi făcută de procuror şi de
condamnat.
(4) Cererea poate fi retrasă de persoana care a formulat-o.
(5) Hotărârile prin care se dispune amânarea executării pedepsei sunt executorii de la data pronunţării.
(6) În cazul în care în timpul amânării executării pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de
executare a pedepsei închisorii, acesta nu poate fi executat până la expirarea termenului de amânare stabilit de
instanţă sau, după caz, până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
(7) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a executării pedepsei poate fi atacată cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
Art. 590: Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării
(1) Pe durata amânării executării pedepsei, condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială fixată decât în condiţiile stabilite de instanţă;
b) să ia legătura, în termenul stabilit de instanţă, cu organul de poliţie desemnat de aceasta în cuprinsul hotărârii de
amânare a executării pedepsei închisorii pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu
organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus amânarea;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
e) pentru cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să
facă tratamentul, iar pentru cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. b), să îngrijească copilul mai mic de un an.
(2) Pe durata amânării executării pedepsei, instanţa poate impune condamnatului să respecte una sau mai multe dintre
următoarele obligaţii:
a) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
b) să nu comunice cu persoana vătămată sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
c) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite.
(3) abrogat
Art. 591: Instanţa competentă
(1) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare.
(2) În cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), cererea de amânare a executării pedepsei se depune la judecătorul
delegat cu executarea, însoţită de înscrisuri medicale. Judecătorul delegat cu executarea verifică competenţa instanţei
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şi dispune, după caz, prin încheiere, declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sau efectuarea expertizei medico-
legale. După primirea raportului de expertiză medico-legală cauza se soluţionează de instanţa de executare, potrivit
dispoziţiilor prezentului capitol.
(3) Instanţa de executare comunică hotărârea prin care s-a dispus amânarea executării pedepsei, în ziua pronunţării,
organului de poliţie desemnat în cuprinsul hotărârii de amânare a executării pedepsei închisorii pentru a lua în evidenţă
persoana, jandarmeriei, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte condamnatul, organelor competente să
elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse.
Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata amânării.
(4) În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite potrivit art. 590, instanţa de executare revocă amânarea şi
dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. Organul de poliţie desemnat de instanţă în cuprinsul
hotărârii cu supravegherea celui faţă de care s-a dispus amânarea executării pedepsei verifică periodic respectarea
obligaţiilor de către condamnat şi întocmeşte lunar un raport în acest sens către instanţa de executare.
(5) În cazul în care constată încălcări ale obligaţiilor stabilite potrivit art. 590, organul de poliţie sesizează, de îndată,
instanţa de executare.
(6) Instanţa de executare ţine evidenţa amânărilor acordate şi, la expirarea termenului, ia măsuri pentru emiterea
mandatului de executare, iar dacă mandatul a fost emis, ia măsuri pentru aducerea lui la îndeplinire. Dacă nu s-a stabilit
un termen de amânare, judecătorul delegat cu executarea al instanţei de executare este obligat să sesizeze instanţa
de executare în vederea verificării subzistenţei temeiurilor amânării, iar când se constată că acestea au încetat, să ia
măsuri pentru emiterea mandatului de executare ori pentru aducerea lui la îndeplinire.
SECŢIUNEA 3: Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Art. 592: Cazurile de întrerupere
(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art.
589, la cererea persoanelor arătate la alin. (3) al aceluiaşi articol, iar în cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), şi la
cererea administraţiei penitenciarului.
(2) Dispoziţiile art. 590 şi art. 591 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
Art. 593: Instanţa competentă
(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află
locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
(2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a dispus întreruperea
executării pedepsei.
(3)Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a executării pedepsei poate fi atacată cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
Art. 594: Evidenţa întreruperii executării pedepsei
(1) Instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei comunică de îndată această măsură instanţei de executare,
locului de deţinere şi organului de poliţie.
(2) Instanţa de executare şi administraţia locului de deţinere ţin evidenţa întreruperilor acordate. Dacă la expirarea
termenului de întrerupere persoana condamnată la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de deţinere, administraţia
trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de poliţie, în vederea executării. Pe copia mandatului
de executare se menţionează şi cât a mai rămas de executat din durata pedepsei.
(3) Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data la care a reînceput executarea pedepsei.
(4) Timpul cât executarea a fost întreruptă nu se socoteşte în executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa accesorie se execută şi pe durata întreruperii executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă.
SECŢIUNEA 4: Înlăturarea sau modificarea pedepsei
Art. 595: Intervenirea unei legi penale noi
(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă
intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede
o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia
măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal .
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Remus Adrian Borza în Dosarul nr. 3.514/2/2016 al Curţii de
Apel Bucureşti - Secţia I penală şi de Viorel Popescu în Dosarul nr. 2.499/93/2016 al Tribunalului Ilfov - Secţia penală şi
constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu prevede şi decizia
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau
modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituţională.

(la data 19-dec-2016 Art. 595, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 651/2018 )

(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către
instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de
către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ
ori centrul de detenţie.
Art. 596: Amnistia şi graţierea
(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii, se face de către
judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei,
de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de
deţinere.
(2) Judecătorul se pronunţă prin încheiere executorie, dată în camera de consiliu, cu participarea procurorului.
(3) Împotriva încheierii pronunţate potrivit alin. (2) se poate declara contestaţie de către procuror, în termen de 3 zile
de la pronunţare. Contestaţia este suspensivă de executare.

(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 334. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPITOLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 597: Procedura la instanţa de executare
(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare,
preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri
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pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.
(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată.
(21) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ poate participa la judecată în vederea
rezolvării situaţiilor reglementate în prezentul titlu şi prin intermediul videoconferinţei, la locul de deţinere, cu acordul
său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului.

(la data 23-mai-2016 Art. 597, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. II, punctul 131. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, instanţa se pronunţă prin sentinţă.
(5) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol
se aplică în mod corespunzător.
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu
este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică
instanţei de executare.
(7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestaţie la
instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate.
Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea
procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5)
se aplică în mod corespunzător.
Art. 598: Contestaţia la executare
(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:
a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;
b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;
c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;
d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin.
(1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în
care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine,
după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Art. 599: Rezolvarea contestaţiei la executare
(1) Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută la art. 597.
(2) În cazul arătat la art. 598 alin. (1) lit. d), dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de
existenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să
judece contestaţia.
(3) Cererea poate fi retrasă de condamnat sau de procuror, când este formulată de acesta.
(4) După pronunţarea soluţiei definitive ca urmare a admiterii contestaţiei la executare, se face o nouă punere în
executare conform procedurii prevăzute de prezentul titlu.
(5) Cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal,
de motive şi de apărări.

(la data 01-feb-2014 Art. 599, alin. (4) din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 346. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 600: Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile
(1) Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, în cazurile prevăzute la art. 598 alin. (1) lit.
a) şi b), la instanţa de executare prevăzută la art. 597, iar în cazul prevăzut la art. 598 alin. (1) lit. c), la instanţa care
a pronunţat hotărârea ce se execută. Dispoziţiile art. 598 alin. (2) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă potrivit legii civile.
Art. 601: Contestaţia privitoare la amenzile judiciare
(1) Contestaţia împotriva executării amenzilor judiciare se soluţionează de către instanţa care le-a pus în executare.
(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 6011: Soluţionarea cererilor fictive
Cererile prevăzute de prezentul titlu în privinţa cărora rezultă că nu privesc o persoană condamnată determinată ori
formulate împotriva unei persoane care nu poate fi determinată, precum şi cererile formulate în numele unei persoane
condamnate, fără mandat din partea acesteia, dat în condiţiile legii, sunt inadmisibile.

(la data 23-mai-2016 Art. 601 din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. II, punctul 132. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 602: Termenii explicaţi în Codul penal
Termenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură
penală.
Art. 603: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia.
(2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 15 iulie 2010
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CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009)
(la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 )
_______
Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. - a se vedea
art. 446)
*) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012, Codul penal intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.
(la data 15-nov-2012 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 246 din titlul IV din Legea 187/2012 )

Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CUPRINSUL Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
PARTEA GENERALA
Titlul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare art. 1-14
Capitolul I - Principii generale art. 1-2
Capitolul II - Aplicarea legii penale art. 3-14
Secţiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp art. 3-7
Secţiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spaţiu art. 8-14
Titlul II - Infracţiunea art. 15-52
Capitolul I - Dispoziţii generale art. 15-17
Capitolul II - Cauzele justificative art. 18-22
Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate art. 23-31
Capitolul IV - Tentativa art. 32-34
Capitolul V - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni art. 35-45
Capitolul VI - Autorul şi participanţii art. 46-52
Titlul III - Pedepsele art. 53-106
Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55
Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64
Secţiunea 1 - Detenţiunea pe viaţă art. 56-59
Secţiunea a 2-a - închisoarea art. 60
Secţiunea a 3-a - Amenda art. 61-64
Capitolul III - Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare art. 65-70
Secţiunea 1 - Pedeapsa accesorie art. 65
Secţiunea a 2-a - Pedepsele complementare art. 66-70
Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-73
Capitolul V - Individualizarea pedepselor art. 74-106
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale art. 74
Secţiunea a 2-a - C ircumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante art. 75-79
Secţiunea a 3-a - Renunţarea la aplicarea pedepsei art. 80-82
Secţiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei art. 83-90
Secţiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere art. 91-98
Secţiunea a 6-a - Liberarea condiţionată art. 99-106
Titlul IV - Măsurile de siguranţă art. 107-112
Capitolul I - Dispoziţii generale art. 107-108
Capitolul II - Regimul măsurilor de siguranţă art. 109-112
Titlul V - Minoritatea art. 113-134
Capitolul I - Regimul răspunderii penale a minorului art. 113-116
Capitolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate art. 117-123
Capitolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate art. 124-127
Capitolul IV - Dispoziţii comune art. 128-134
Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice art. 135-151
Capitolul I - Dispoziţii generale art. 135-137
Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice art. 138-145
Capitolul III - Dispoziţii comune art. 146-151
Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală art. 152-159
Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei art. 160-164
Titlul IX - Cauzele care înlătură consecinţele condamnării art. 165-171
Titlul X - înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală art. 172-187
PARTEA SPECIALĂ
Titlul I - Infracţiuni contra persoanei art. 188-227
Capitolul I - Infracţiuni contra vieţii art. 188-192
Capitolul II - Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii art. 193-198
Capitolul III - Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie art. 199-200
Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului art. 201-202
Capitolul V - Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie art. 203-204
Capitolul VI - Infracţiuni contra libertăţii persoanei art. 205-208
Capitolul VII - Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209-217
Capitolul VIII - Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale art. 218-223
Capitolul IX - Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private art. 224-227
Titlul II - Infracţiuni contra patrimoniului art. 228-256
Capitolul I - Furtul art. 228-232
Capitolul II - Tâlhăria şi pirateria art. 233-237
Capitolul III - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art. 238-248
Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice art. 249-252
Capitolul V - Distrugerea şi tulburarea de posesie art. 253-256
Titlul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat art. 257-265
Capitolul I - Infracţiuni contra autorităţii art. 257-261
Capitolul II - Infracţiuni privind frontiera de stat art. 262-265
Titlul IV - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei art. 266-288
Titlul V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu art. 289-309
Capitolul I - Infracţiuni de corupţie art. 289-294
Capitolul II - Infracţiuni de serviciu art. 295-309
Titlul VI - Infracţiuni de fals art. 310-328
Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori art. 310-316
Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare art. 317-319
Capitolul III - Falsuri în înscrisuri art. 320-328
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Titlul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice art. 329-366

Capitolul I - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate art. 329-333
Capitolul II - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice art. 334-341
Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor explozive

art. 342-347

Capitolul IV - Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de
lege

art. 348-351

Capitolul V - Infracţiuni contra sănătăţii publice art. 352-359
Capitolul VI - Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice art. 360-366
Titlul VIII - Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială art. 367-384
Capitolul I - Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice art. 367-375
Capitolul II - Infracţiuni contra familiei art. 376-380
Capitolul III - Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor
decedate

art. 381-384

Titlul IX - Infracţiuni electorale art. 385-393
Titlul X - Infracţiuni contra securităţii naţionale art. 394-412
Titlul XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate art. 413-437
Capitolul I - Infracţiuni săvârşite de militari art. 413-431
Capitolul II - Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili art. 432-437
Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război art. 438-445
Capitolul I - Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii art. 438-439
Capitolul II - Infracţiuni de război art. 440-445
Titlul XIII - Dispoziţii finale art. 446

PARTEA I: PARTEA GENERALĂ
TITLUL I: Legea penală şi limitele ei de aplicare
CAPITOLUL I: Principii generale
Art. 1: Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a
fost săvârşită.
Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal
(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit
infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea
penală.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu
era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită.
(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată în afara limitelor generale ale acesteia.
CAPITOLUL II: Aplicarea legii penale
SECŢIUNEA 1: Aplicarea legii penale în timp
Art. 3: Activitatea legii penale
Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.
Art. 4: Aplicarea legii penale de dezincriminare

(la data 11-ian-2016 Art. 4 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 31/2015 )
Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz,
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi
toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii
noi.
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 4 din Codul penal, care nu
asimilează efectele unei decizii a Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de
incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare, este neconstituţională.

(la data 19-dec-2016 Art. 4 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 651/2018 )

Art. 5: Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
(la data 23-iun-2016 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2016 )
(la data 05-apr-2016 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2016 )
(la data 10-iun-2015 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2015 )
(la data 07-iul-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2014 )
(la data 26-iun-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2014 )
(la data 30-apr-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2014 )

(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.

(la data 13-nov-2014 Art. 5, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2014 )
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale, precum şi
ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea
s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 5 din sunt
constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii
penale mai favorabile.

(la data 20-mai-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 265/2014 )

Art. 6: Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
(la data 21-iun-2017 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2017 )
(la data 21-iun-2016 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2016 )
(la data 02-iun-2015 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )
(la data 24-oct-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 18/2014 )
(la data 26-iun-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2014 )
(la data 13-mai-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2014 )

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau
amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special
prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 2 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(la data 26-iun-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2014 )
(la data 27-iun-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2014 )
(la data 08-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2014 )
(la data 15-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 14/2014 )
(la data 10-iun-2015 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12/2015 )
*) Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, pentru ipoteza unei infracţiuni comise în
stare de recidivă postexecutorie judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pedeapsa aplicată
prin hotărârea de condamnare se va compara cu maximul special prevăzut în legea nouă pentru infracţiunea săvârşită
prin luarea în considerare a dispoziţiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal.

(la data 23-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2014 )

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a
intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se
înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune.
(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda,
fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa
închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.
(4) Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în
legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă.
(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin. (1)-(4), pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă
neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în
conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta.
(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă,
acestea se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă.
(7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor
executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin. (1)-(6).
Art. 7: Aplicarea legii penale temporare
(1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost
urmărită sau judecată în acel interval de timp.
(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată
prin natura temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa.
SECŢIUNEA 2: Aplicarea legii penale în spaţiu
Art. 8: Teritorialitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.
(2) Prin teritoriul României se înţelege întinderea de pământ, marea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul
aerian, cuprinse între frontierele de stat.
(3) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2)
sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România.
(4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion
românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de
complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracţiunii.
Art. 9: Personalitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o
persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai
mare de 10 ani.
(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un
cetăţean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării
unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat.
(3) Punerea în mişcarea a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al parchetului de pe
lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al
parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Termenul în care procurorul poate emite autorizarea este de
până la 30 de zile de la data solicitării autorizării şi poate fi prelungit, în condiţiile legii, fără ca durata totală să
depăşească 180 de zile.

(la data 01-feb-2014 Art. 9, alin. (3) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 245, punctul 1. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

Art. 10: Realitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o
persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui cetăţean român ori a unei persoane juridice române.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul
căruia s-a comis.
Art. 11: Universalitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în afara teritoriului ţării
de un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele
cazuri:
a) s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia să o reprime în temeiul unui tratat internaţional,
indiferent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă;
b) s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în care s-a săvârşit infracţiunea, există o
cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau
când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.
(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale
privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.
Art. 12: Legea penală şi tratatele internaţionale
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Dispoziţiile art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internaţional la care România este parte.
Art. 13: Imunitatea de jurisdicţie
Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către alte
persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român.
Art. 14: Extrădarea
(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe
bază de reciprocitate, în condiţiile legii.
(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită
în condiţiile legii.
(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă în condiţiile legii.
TITLUL II: Infracţiunea
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 15: Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care
a săvârşit-o.
(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.
Art. 16: Vinovăţia
(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.
(2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie depăşită.
(3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.
(4) Fapta este săvârşită din culpă, când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.
(5) Există intenţie depăşită când fapta constând într-o acţiune sau inacţiune intenţionată produce un rezultat mai grav,
care se datorează culpei făptuitorului.
(6) Fapta constând într-o acţiune sau inacţiune constituie infracţiune când este săvârşită cu intenţie. Fapta comisă din
culpă constituie infracţiune numai când legea o prevede în mod expres.
Art. 17: Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune
Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârşită şi prin omisiune, când:
a) există o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona;
b) autorul omisiunii, printr-o acţiune sau inacţiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de
pericol care a înlesnit producerea rezultatului.
CAPITOLUL II: Cauzele justificative
Art. 18: Dispoziţii generale
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute
de lege.
(2) Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor.
Art. 19: Legitima apărare
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.
(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust,
care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională
cu gravitatea atacului.
(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea
unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă,
viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.
Art. 20: Starea de necesitate
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate.
(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea
fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al
altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce
în cazul în care pericolul nu era înlăturat.
Art. 21: Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în
îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.
(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de
autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală.
Art. 22: Consimţământul persoanei vătămate
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta
putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.
(2) Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când
legea exclude efectul justificativ al acestuia.
CAPITOLUL III: Cauzele de neimputabilitate
Art. 23: Dispoziţii generale
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele
de neimputabilitate.
(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanţilor, cu excepţia cazului fortuit.
Art. 24: Constrângerea fizică
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a
putut rezista.
Art. 25: Constrângerea morală
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin
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ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.
Art. 26: Excesul neimputabil
(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care
a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului.
(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu şi-
a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce
dacă pericolul nu era înlăturat.
Art. 27: Minoritatea făptuitorului
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea
condiţiile legale pentru a răspunde penal.
Art. 28: Iresponsabilitatea
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu
putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie
din alte cauze.
Art. 29: Intoxicaţia
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu
putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu
alcool sau cu alte substanţe psihoactive.
Art. 30: Eroarea
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai dacă
necunoaşterea stării, situaţiei ori împrejurării respective nu este ea însăşi rezultatul culpei.
(3) Nu constituie circumstanţă agravantă sau element circumstanţial agravant starea, situaţia ori împrejurarea pe care
infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii infracţiunii.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale.
(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a
caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată.

(la data 11-ian-2016 Art. 30, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 31/2015 )
Art. 31: Cazul fortuit
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei împrejurări care nu putea fi
prevăzută.
CAPITOLUL IV: Tentativa
Art. 32: Tentativa
(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă
sau nu şi-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost
concepută executarea.
Art. 33: Pedepsirea tentativei
(1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta.
(2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc
la jumătate. Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta
spre aceasta, tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
Art. 34: Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
(1) Nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoştinţat autorităţile de
comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracţiunii.
(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă
infracţiune, se aplică pedeapsa pentru această infracţiune.
CAPITOLUL V: Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
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.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "şi împotriva aceluiaşi
subiect pasiv" din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) este neconstituţională.

(la data 17-iul-2017 Art. 35, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 368/2017 )

(2) Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial
agravant, o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.
Art. 36: Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă
(1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei
maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei
amenzii.
(2) Infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.
(3) Infracţiunea complexă săvârşită cu intenţie depăşită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii
secundare, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată.
Art. 37: Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă
Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni
sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se
stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.
Art. 38: Concursul de infracţiuni
(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin
acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni
şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.
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(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza
împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.
Art. 39: Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni

(la data 02-iun-2015 Art. 39 din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )
(1) În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa,
după cum urmează:
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;
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;
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).

(la data 06-oct-2020 Art. 39, alin. (1), litera B. din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )
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;
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, şi stabileşte că, în interpretarea
dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, în ipoteza în care suma
corespunzătoare unei zile-amendă stabilită pentru infracţiunile concurente este diferită, pedeapsa rezultantă se
determină astfel:
- se cumulează pedeapsa amenzii celei mai grele cu sporul de o treime din totalul celorlalte amenzi stabilite;
- se determină numărul de zile-amendă, prin cumularea numărului celui mai mare al zilelor-amendă stabilite pentru o
infracţiune cu sporul de o treime din totalul zilelor-amendă corespunzătoare celorlalte amenzi;
- se stabileşte suma corespunzătoare unei zile-amendă, prin împărţirea cuantumului pedepsei rezultante a amenzii la
numărul de zile-amendă rezultante."

(la data 13-aug-2020 Art. 39, alin. (1), litera C. din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 20/2020 )

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;
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).
(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 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.
Art. 40: Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente
(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art.
39.
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).

(la data 06-oct-2020 Art. 40, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )
(2) Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată
că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.
(3) Dacă infractorul a executat integral sau parţial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat
se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile concurente.
(4) Dispoziţiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracţiuni se aplică şi în cazul în care condamnarea
la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.
(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se ţine seama şi de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de
condamnare pronunţată în străinătate, pentru o infracţiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost
recunoscută potrivit legii.
Art. 41: Recidiva
(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de
un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu
intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

(la data 18-apr-2017 Art. 41, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2017 )
(2) Există recidivă şi în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detenţiunea pe viaţă.
(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărârea de condamnare pronunţată în străinătate, pentru o
faptă prevăzută şi de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.
Art. 42: Condamnări care nu atrag starea de recidivă
La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală;
b) infracţiunile amnistiate;
c) infracţiunile săvârşite din culpă.
Art. 43: Pedeapsa în caz de recidivă
(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă
infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la
restul rămas neexecutat din aceasta.
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*) În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5), prin pedeapsa "executată sau considerată ca executată", ce
constituie primul termen al recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 551 din Legea nr.
254/2013.

(la data 19-nov-2018 Art. 43, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2018 )

*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).

(la data 06-oct-2020 Art. 43, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )
(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşite mai muite
infracţiuni concurente, dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit
dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată
ori la restul rămas neexecutat din aceasta.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că dispoziţiile art. 43 alin. (2) presupun ca toate infracţiunile concurente
să fie săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial, acestea nefiind aplicabile în ipoteza în
care una dintre infracţiuni este în concurs şi cu cea care constituie primul termen al recidivei.

(la data 17-iul-2019 Art. 43, alin. (2) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 14/2019 )

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) s-ar depăşi cu mai mult de 10 ani maximul general
al pedepsei închisorii, iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile săvârşite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea
de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită în stare de recidivă este detenţiunea
pe viaţă, se va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune
în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.

(la data 23-iul-2014 Art. 43, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 15/2014 )
*) În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5), prin pedeapsa "executată sau considerată ca executată", ce
constituie primul termen al recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 551 din Legea nr.
254/2013.

(la data 19-nov-2018 Art. 43, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2018 )

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracţiune şi mai înainte ca pedeapsa să fi
fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanţa aplică
dispoziţiile alin. (1)-(5).
(7) Dispoziţiile alin. (6) se aplică şi în cazul în care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau
înlocuită cu pedeapsa închisorii.
Art. 44: Pluralitatea intermediară

(la data 02-iun-2015 Art. 44 din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )
(1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până
la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi
nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit
dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi stabileşte că în interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal, în cazul pluralităţii intermediare de infracţiuni, în ipoteza în care primul
şi/sau al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni, contopirea tuturor
pedepselor stabilite se realizează, în cadrul unei operaţiuni unice, potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de
infracţiuni.

(la data 09-iun-2020 Art. 44, alin. (2) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 7/2020 )

Art. 45: Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de
infracţiuni
(1) Dacă pentru una dintre infracţiunile săvârşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de
pedeapsa principală.
(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un
conţinut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală.
(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut:
a) în caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea;
b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită
pentru noua infracţiune.
(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracţiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată
până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa
rezultată.
(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin.
(1)-(3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei
principale.
(6) Măsurile de siguranţă de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, luate în cazul
infracţiunilor săvârşite, se cumulează.
(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, dar pe durate diferite, se
aplică măsura de siguranţă cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranţă luate conform art. 112 se cumulează.
CAPITOLUL VI: Autorul şi participanţii
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Art. 46: Autorul şi coautorii
(1) Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.
(2) Coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală.
Art. 47: Instigatorul
Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea
penală.
Art. 48: Complicele
(1) Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală.
(2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile
provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.
Art. 49: Pedeapsa în cazul participanţilor
Coautorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de
lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii, precum şi de
dispoziţiile art. 74.
Art. 50: Circumstanţe personale şi reale
(1) Circumstanţele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalţi.
(2) Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului şi a participanţilor numai în măsura în care aceştia
le-au cunoscut sau le-au prevăzut.
Art. 51: Împiedicarea săvârşirii infracţiunii
(1) Participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei, denunţă săvârşirea infracţiunii, astfel încât
consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuşi consumarea infracţiunii.
(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunţării sau împiedicării constituie o altă infracţiune, participantului i se
aplică pedeapsa pentru această infracţiune.
Art. 52: Participaţia improprie
(1) Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă
sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru fapta comisă cu intenţie.
(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană a
unei fapte prevăzute de legea penală se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.
(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală,
de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
acea infracţiune.
(4) Dispoziţiile art. 50 şi art. 51 se aplică în mod corespunzător.
TITLUL III: Pedepsele
CAPITOLUL I: Categoriile pedepselor
Art. 53: Pedepsele principale
Pedepsele principale sunt:
a) detenţiunea pe viaţă;
b) închisoarea;
c) amenda.
Art. 54: Pedeapsa accesorie
Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.
Art. 55: Pedepsele complementare
Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea exercitării unor drepturi;
b) degradarea militară;
c) publicarea hotărârii de condamnare.
CAPITOLUL II: Pedepsele principale
SECŢIUNEA 1: Detenţiunea pe viaţă
Art. 56: Regimul detenţiunii pe viaţă
Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind
executarea pedepselor.
Art. 57: Neaplicarea detenţiunii pe viaţă
Dacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detenţiunii pe viaţă i
se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.
Art. 58: Înlocuirea detenţiunii pe viaţă
În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării
pedepsei, pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa
interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării
pedepsei, a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că
nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în vederea reintegrării sociale.
Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă
În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată
se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii.
SECŢIUNEA 2: Închisoarea
Art. 60: Regimul închisorii
Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută
potrivit legii privind executarea pedepselor.
SECŢIUNEA 3: Amenda
Art. 61: Stabilirea amenzii
(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 8 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă
între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul
sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de
obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.

(la data 01-feb-2014 Art. 61, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 2. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi
ani;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2
ani.
(5) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este
numai amenda ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot
majora cu o treime.
(6) Fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-
amendă prevăzute în alin. (4) şi alin. (5).
Art. 62: Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii
(1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate
aplica şi pedeapsa amenzii.
(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata
pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a
pedepsei.
(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului
patrimonial obţinut sau urmărit.
Art. 63: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-
amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
(2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un
număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind
considerată o singură pedeapsă.
(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condiţiile alin. (1) şi alin. (2), unei zile-amendă îi
corespunde o zi de închisoare.
Art. 64: Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei
condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de
a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu
poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.
(2) Dacă amenda înlocuită conform dispoziţiilor alin. (1) a însoţit pedeapsa închisorii, obligaţia de muncă în folosul
comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii.
(3) Coordonarea executării obligaţiei de muncă în folosul comunităţii se face de serviciul de probaţiune.
(4) Executarea muncii în folosul comunităţii dispusă în condiţiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare
zilelor-amendă rămase neexecutate.
(5) Instanţa înlocuieşte zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile
cu închisoare, dacă:
a) persoana condamnată nu execută obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă;
b) persoana condamnată săvârşeşte o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligaţiei de
muncă în folosul comunităţii. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii la data condamnării definitive
pentru noua infracţiune, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune.

(la data 01-feb-2014 Art. 64, alin. (5), litera B. din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 3. din titlul III,
capitolul II din Legea 187/2012 )

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situaţia prevăzută în alin. (1), nu îşi dă consimţământul la prestarea unei
munci neremunerate în folosul comunităţii, amenda neexecutată se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art. 63.
CAPITOLUL III: Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
SECŢIUNEA 1: Pedeapsa accesorie
Art. 65: Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o), a
căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de către instanţă a exercitării drepturilor
prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (2) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii
de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.
*) ICCJ admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal, stabileşte că: aplicarea pedepselor
accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o) din Codul penal, a căror
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exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de
condamnare la pedeapsa amenzii.

(la data 30-ian-2020 Art. 65, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
29/2019 )

(4) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie având conţinutul prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune în
executare la data liberării condiţionate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

SECŢIUNEA 2: Pedepsele complementare
Art. 66: Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la
unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;
b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;
c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;
d) dreptul de a alege;
e) drepturile părinteşti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator;
g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit
pentru săvârşirea infracţiunii;
h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;
i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă;
j) dreptul de a părăsi teritoriul României;
k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;
l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă;
m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite
de instanţă;
n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea
sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea;
o) dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale,
în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.
(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică, instanţa dispune interzicerea
exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b).
(3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b) se dispune cumulativ.
(4) Pedeapsa prevăzută în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viaţa
persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori
degradante în statul în care urmează a fi expulzată.
(5) Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute în alin. (1) lit. n) şi lit. o), instanţa individualizează în
concret conţinutul acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei.
Art. 67: Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită
este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi
persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.
(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru
infracţiunea săvârşită.
(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Art. 68: Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:
a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere;
c) după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiţionată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României
se execută la data liberării.
(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu
închisoarea, pentru alte motive decât săvârşirea unei noi infracţiuni, partea din durata pedepsei complementare a
interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei
închisorii.
Art. 69: Degradarea militară
(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere,
dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.
(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru
infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10
ani.
Art. 70: Publicarea hotărârii definitive de condamnare
(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea
infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea
săvârşirii altor asemenea infracţiuni.
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(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian local sau naţional, o
singură dată.
(3) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui
identitatea altor persoane.
CAPITOLUL IV: Calculul duratei pedepselor
Art. 71: Durata executării
(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea
hotărârii definitive de condamnare.
(2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării.
(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata executării, în
afară de cazul în care şi-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării
pedepsei.
(4) Permisiunile de ieşire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intră în
durata executării pedepsei.
Art. 72: Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata
pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp
ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea
care a determinat dispunerea măsurii preventive.
(2) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade şi în caz de
condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă.
(3) În cazul amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri
preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii.
Art. 73: Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării
(1) În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata
măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru
aceeaşi infracţiune în România.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care pedeapsa executată în afara ţării este
amenda.
CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselor
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 74: Criteriile generale de individualizare a pedepsei
(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea
infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:
a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;
d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;
e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin.
(î) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.
SECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
Art. 75: Circumstanţe atenuante
(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:
a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea
persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită
gravă;
b) depăşirea limitelor legitimei apărări;
c) depăşirea limitelor stării de necesitate.
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 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 şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi,
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.

(la data 01-apr-2018 Art. 75, alin. (1), litera D. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 28, punctul 1. din capitolul VI din
Legea 49/2018 )

(2) Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii;
b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.
Art. 76: Efectele circumstanţelor atenuante
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(1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea
săvârşită se reduc cu o treime.
(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică
pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor atenuante
reţinute.
Art. 77: Circumstanţe agravante
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:
a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri;
d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor;
e) săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de
sănătate, infirmităţii sau altor cauze;
f) săvârşirea infracţiunii în stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive, când a fost
provocată în vederea comiterii infracţiunii;
g) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu
sau de starea de urgenţă;
h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie
ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA
ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu
celelalte.
Art. 78: Efectele circumstanţelor agravante
(1) În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul
special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din
acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor agravante
reţinute.
Art. 79: Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
(1) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei,
limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a
dispoziţiilor privitoare la tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine.
(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se
stabileşte prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante, infracţiune continuată, concurs
sau recidivă.
(3) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei şi una sau mai
multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se
reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2).
SECŢIUNEA 3: Renunţarea la aplicarea pedepsei
Art. 80: Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele
folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit;
b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei
acestuia.
(2) Nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă:
a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru
care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
b) faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii
infracţiunii pentru care este judecat;
c) 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;
d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (2), litera D. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 6. din titlul III,
capitolul II din Legea 187/2012 )

(3) În caz de concurs de infracţiuni, renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune
concurentă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2).
Art. 81: Avertismentul
(1) Când dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa aplică infractorului un avertisment.
(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi
atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite
infracţiuni.
(3) În caz de concurs de infracţiuni se aplică un singur avertisment.
Art. 82: Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau
incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită.
(2) Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile
prevăzute în hotărâre.
(3) Dacă în termen de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei
se descoperă că persoana faţă de care s-a luat această măsură săvârşise anterior rămânerii definitive a hotărârii o altă
infracţiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsă chiar după expirarea acestui termen, renunţarea la aplicarea pedepsei
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se anulează şi se stabileşte pedeapsa pentru infracţiunea care a atras iniţial renunţarea la aplicarea pedepsei, aplicându-
se apoi, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

(la data 01-feb-2014 Art. 82 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 7. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

SECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepsei
Art. 83: Condiţiile amânării aplicării pedepsei
(1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite
următoarele condiţii:
a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi
lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

(la data 01-nov-2017 Art. 83, alin. (1), litera B. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 24/2017
)
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o
perioadă determinată.
(2) Nu se poate dispune amânarea 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.
(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage şi amânarea aplicării amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii în
condiţiile art. 62.
(4) Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei şi atenţionarea infractorului
asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta
măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(la data 01-feb-2014 Art. 83, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 8. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

Art. 84: Termenul de supraveghere
(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei.
(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să
respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.
Art. 85: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în condiţiile
stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă.
Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor;
c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu
alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
h) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei;
j) să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea
infracţiunii,
(3) Pentru stabilirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) lit. b), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de
către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune
şi la nivelul instituţiilor din comunitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(4) Când stabileşte obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. e)-g), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3
luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Art. 86: Supravegherea
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(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de
probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)- c) şi alin. (5) se face de serviciul de
probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d)- j) se face de organele
abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin.
(2) lit. a)- d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi
revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de
expirarea termenului de supraveghere.
Art. 87: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie
sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că
menţinerea acestora nu mai este necesară.
Art. 88: Revocarea amânării aplicării pedepsei
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de
supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.
(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral
obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, afară de
cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau
intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după
expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca
urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la
concursul de infracţiuni.

(la data 01-nov-2017 Art. 88, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 24/2017 )
(4) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca amânarea aplicării
pedepsein cazul revocării, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 89: Anularea amânării aplicării pedepsei
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o
infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa
închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la
concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(2) În caz de concurs de infracţiuni, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de
la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior amânarea aplicării pedepsei.
Art. 90: Efectele amânării aplicării pedepsei
(1) Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei
decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o
infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o
cauză de anulare.
(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile
prevăzute în hotărâre.
SECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Art. 91: Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal, când pedeapsa
amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii
a fost suspendată sub supraveghere.

(la data 16-mar-2020 Art. 91, alin. (1), litera A. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
4/2020 )

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor
prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte
infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
(2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62, amenda se execută chiar
dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;
c) 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.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se
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adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost
suspendată sub supraveghere.

(la data 16-mar-2020 Art. 91, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 4/2020
)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum şi a celor ce au determinat
suspendarea executării pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care
se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi
revin pe durata termenului de supraveghere.
Art. 92: Termenul de supraveghere
(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi
este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute
obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit
dispoziţiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.

(la data 12-iun-2019 Art. 92 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2019 )

Art. 93: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă,
(2) Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe
o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de
sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.
(4) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiei prevăzute la alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie
periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de
probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 93, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 10. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu
cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Art. 94: Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de
probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de
serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) şi lit. d) se face
de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin.
(2) lit. a) şi lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care
îi revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de
expirarea termenului de supraveghere.
Art. 95: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie
sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 96: Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de
supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea
pedepsei.
(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile
civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care
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persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită
cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune
executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.
(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la
împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui
termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la
recidivă sau la pluralitatea intermediară.
(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 97: Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune
până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii
chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la
concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(2) În caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară, instanţa poate dispune suspendarea executării
pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Art. 98: Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de
supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză
de anulare, pedeapsa se consideră executată.

(la data 01-feb-2014 Art. 98, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 11. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor
civile prevăzute în hotărârea de condamnare.
SECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionată
Art. 99: Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă
(1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;
b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea
condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu
va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere.
(3) De la data liberării condiţionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.
Art. 100: Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii
(1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau
cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după
executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două
treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit.
b)-d).
(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi
considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă
înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi
a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi
considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă
înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a
cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea
condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu
va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de
supraveghere pentru condamnat.
Art. 101: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
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e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanţa poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre
următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să nu părăsească teritoriul României;
d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii sau cu alte
persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
(3) Obligaţiile prevăzute în alin. (2) lit. c)- g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conţinutul pedepsei
complementare a interzicerii exercitării unor drepturi.
(4) Când stabileşte obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. d)-f), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 101, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 12. din titlul III, capitolul II
din Legea 187/2012 )

(5) Măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute în alin. (2) lit. a) şi lit. b) se execută din momentul acordării
liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligaţiile
prevăzute în alin. (2) lit. c)- g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.
(6) [textul din Art. 101, alin. (6) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
245, punctul 13. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012]
Art. 102: Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) şi lit. b) se face de serviciul de probaţiune.
Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care
vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) şi lit. e) poate fi realizată şi printr-un
sistem electronic de supraveghere, în condiţiile prevăzute de legea specială.
(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi
revin.
Art. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător,
pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 104: Revocarea liberării condiţionate
(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau
nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă.
(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de
supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen,
instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi
se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).

(la data 06-oct-2020 Art. 104, alin. (2) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
22/2020 )
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul liberării condiţionate din executarea
pedepsei detenţiunii pe viaţă.
Art. 105: Anularea liberării condiţionate
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune
până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se
anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) din Codul
penal, sintagma "dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise
o infracţiune până la acordarea liberării" vizează atât situaţia infracţiunilor săvârşite anterior liberării condiţionate şi
descoperite după acordarea liberării condiţionate, până la împlinirea termenului de supraveghere, cât şi situaţia
infracţiunilor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite anterior liberării condiţionate.

(la data 12-iun-2020 Art. 105, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
10/2020 )

*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
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aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).

(la data 06-oct-2020 Art. 105, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
22/2020 )
(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 99 sau art. 100,
instanţa poate acorda liberarea condiţionată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la
data acordării primei liberări.
(3) Când, după anulare, instanţa dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a
interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei
închisorii.
Art. 106: Efectele liberării condiţionate
În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de
supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberării condiţionate şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se
consideră executată.

(la data 01-feb-2014 Art. 106 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 14. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

TITLUL IV: Măsurile de siguranţă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă
(1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de
legea penală.
(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.
(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.
Art. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă
Măsurile de siguranţă sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicală;
c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
d) confiscarea specială.
e) confiscarea extinsă.

(la data 22-apr-2012 Art. 108, litera D. din partea I, titlul IV, capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Legea 63/2012 )

CAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţă
Art. 109: Obligarea la tratament medical
(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte 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.
Art. 110: Internarea medicală
Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală
infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de
specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
Art. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
(1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea
unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua
măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.
(2) Măsura de siguranţă poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puţin un an, dacă se constată că
temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel
puţin un an de la data respingerii cererii anterioare.
Art. 112: Confiscarea specială
(1) Sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea
penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a
produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii
lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti
pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în
măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

(la data 15-apr-2016 Art. 112, alin. (1), litera E. din partea I, titlul IV, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.
(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată
faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea
produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate
sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.
(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar
persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea
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dispoziţiilor alin. (2).
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.
(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)- e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până
la concurenţa valorii acestora.
(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile
produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c).
Art. 1121: Confiscarea extinsă
(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune
condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi
infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

(la data 05-nov-2020 Art. 112^1, alin. (1) din partea I, titlul IV, capitolul II modificat de Art. I din Legea 228/2020 )

(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani
înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.
Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie
că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

(la data 05-nov-2020 Art. 112^1, alin. (2) din partea I, titlul IV, capitolul II modificat de Art. I din Legea 228/2020 )

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana
condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată
deţine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.
(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor
la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.
(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii
acestora.
(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării,
precum şi bunurile produse de acestea.
(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează
nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

(la data 22-apr-2012 Art. 112 din partea I, titlul IV, capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Legea 63/2012 )

TITLUL V: Minoritatea
CAPITOLUL I: Regimul răspunderii penale a minorului
Art. 113: Limitele răspunderii penale
(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.
(2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu
discernământ.
(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.
Art. 114: Consecinţele răspunderii penale
(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă
neprivativă de libertate.
(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:
a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei
executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori
detenţiunea pe viaţă.
Art. 115: Măsurile educative
(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.
1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:
a) stagiul de formare civică;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfârşit de săptămână;
d) asistarea zilnică.
2. Măsurile educative privative de libertate sunt:
a) internarea într-un centru educativ;
b) internarea într-un centru de detenţie.
(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, în condiţiile art. 114, potrivit criteriilor
prevăzute în art. 74.
Art. 116: Referatul de evaluare
(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanţa va solicita serviciului de
probaţiune întocmirea unui referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de
reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce pot fi impuse acestuia de către
instanţă.
(2) Referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse se
întocmeşte de către serviciul de probaţiune în toate cazurile în care instanţa dispune asupra măsurii educative ori
asupra modificării sau încetării executării obligaţiilor impuse, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 126, când acesta va
fi întocmit de către centrul educativ ori de detenţie.

(la data 01-feb-2014 Art. 116, alin. (2) din partea I, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 15. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

CAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 117: Stagiul de formare civică
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(1) Măsura educativa a stagiului de formare civica consta în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată
de cel mult 4 luni, pentru a-i ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de
infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.
(2) Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub
coordonarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.
Art. 118: Supravegherea
Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o
durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri
şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite
persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.
Art. 119: Consemnarea la sfârşit de săptămână
(1) Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână constă în obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa în
zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă,
are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă.
(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.
Art. 120: Asistarea zilnică
(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de
probaţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.
(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub
coordonarea serviciului de probaţiune.
Art. 121: Obligaţii ce pot fi impuse minorului
(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă;
c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
d) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea
infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă;
e) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;
f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.
(2) Când stabileşte obligaţia prevăzută în alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.
(3) Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.
(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze
instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condiţiile
stabilite, obligaţiile ce îi revin.
Art. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător,
pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 123: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse,
instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă
neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare
a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura
internării într-un centru educativ.
(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau
este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.
(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi
obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.
CAPITOLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertate
Art. 124: Internarea într-un centru educativ
(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în
recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale,
precum şi programe de reintegrare socială.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă
săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a
depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie.
*) Potrivit Deciziei nr. 17/2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art. 124 alin.
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(3) din Codul penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un
centru de detenţie, fiind incidentă ipoteza concursului de infracţiuni, se scade din durata măsurii educative a internării
într-un centru de detenţie perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ.

(la data 19-oct-2020 Art. 124, alin. (3) din partea I, titlul V, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2020 )

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi
profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din
durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar
nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în
art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse,
instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării
într-un centru educativ.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit
vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice,
instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la
maximul prevăzut de lege;
b) internarea într-un centru de detenţie.
Art. 125: Internarea într-un centru de detenţie
(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în
recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială,
precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, când internarea se ia
pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă
săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2), determinat în
raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii
educative se scade perioada executată până la data hotărârii.
(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi
profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din
durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar
nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în
art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse,
instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării
într-un centru de detenţie.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit
vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenţie cu măsura asistării
zilnice, instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenţie;
b) prelungirea duratei acestei internări în condiţiile prevăzute în alin. (3).
Art. 126: Schimbarea regimului de executare
Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18
ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte
persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.
Art. 127: Calculul duratei măsurilor educative
În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare
În cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute în vedere la alegerea
măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.
Art. 129: Pluralitatea de infracţiuni
(1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă
pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.

(la data 15-mar-2016 Art. 129, alin. (1) din partea I, titlul V, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2016 )
(2) În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea
comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o
pedeapsă, după care:
a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa;
b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care
se majorează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din
aceasta la data săvârşirii infracţiunii comise după majorat;

(la data 13-iun-2014 Art. 129, alin. (2), litera B. din partea I, titlul V, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )
N.R.: "Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, excepţie ridicată
de Vasile Adrian Harpa în Dosarul nr. 550/279/2017 al Judecătoriei Piatra-Neamţ - Secţia penală şi constată că
sintagma "cel puţin"din cuprinsul acestora este neconstituţională."
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(la data 13-dec-2018 Art. 129, alin. (2), litera B. din partea I, titlul V, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 601/2018 )

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai
această pedeapsă;
d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei
durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta.
(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul
săvârşirii infracţiunii comise după majorat până la data judecării.
(4) În cazul săvârşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare
la concursul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin. (2).
(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al
suspendării executării sub supraveghere.
Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii
Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării
condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a
luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau
liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. 129 alin. (2)-(4).
Art. 131: Prescripţia răspunderii penale a minorilor
Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data
săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.
Art. 132: Prescripţia executării măsurilor educative
(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care au fost luate.
(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu
mai puţin de 2 ani.
(3) Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se întrerup şi se suspendă în condiţiile prevăzute de lege
pentru majori.
(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la
data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.
Art. 133: Efectele măsurilor educative
Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.
Art. 134: Minorul devenit major
(1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi
18 ani.
(2) Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit
vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum şi de celelalte
criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar.
TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 135: Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

(la data 23-feb-2016 Art. 135 din partea I, titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2016 )
(1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în
realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
(2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face
obiectul domeniului privat.
(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la
săvârşirea aceleiaşi fapte.
Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice
(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare.
(2) Pedeapsa principală este amenda.
(3) Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciară;
f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.
Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă
între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei.
Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei
juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de
celelalte obligaţii ale persoanei juridice.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu
pedeapsa amenzii;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 şi 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;
e) 360 şi 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.
(5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale
zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăşi maximul
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general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit.
CAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Art. 138: Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de
natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare.
(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.
(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica în mod cumulativ.
(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:
a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;
b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani.
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit.
b) - e), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
(3) [textul din Art. 139, alin. (3) din partea I, titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 245, punctul
16. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012]
Art. 140: Suspendarea activităţii persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau
a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea,
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanţa
dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei
complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare,
instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
Art. 141: Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice
(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice,
partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite
potrivit legii.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.
Art. 142: Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai
multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în
realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.
Art. 143: Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice
Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a
participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, prevăzute de lege.
Art. 144: Plasarea sub supraveghere judiciară
(1) Pedeapsa complementară a plasării sub supraveghere judiciară presupune desfăşurarea sub supravegherea unui
mandatar judiciar a activităţii care a ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (1) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile
necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni. În cazul în care instanţa constată că sesizarea este
întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută la art. 140.

(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (2) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(3) Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul persoanelor juridice menţionate în art. 141.
Art. 145: Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare
(1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice
condamnate.
(2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane.
(3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru o perioadă
cuprinsă între o lună şi 3 luni.
(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă, prin intermediul presei scrise
sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanţă.
(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanţa stabileşte numărul apariţiilor, care nu poate fi
mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi 3 luni.
CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
Art. 146: Recidiva în cazul persoanei juridice
(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi
până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită.
(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu
jumătate, fără a depăşi maximul general al pedepsei amenzii.
(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracţiune, potrivit
alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.
(4) Dispoziţiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.
Art. 147: Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
(1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii
penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică.
(2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepţia dizolvării, sau cele de
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aceeaşi natură, dar cu conţinut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu
acelaşi conţinut se aplică cea mai grea,
(3) În caz de pluralitate de infracţiuni, măsurile de siguranţă luate conform art. 112 se cumulează.
Art. 148: Prescripţia răspunderii penale
Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispoziţiile
art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 149: Prescripţia executării pedepsei
(1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge
de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.
(3) Dispoziţiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 şi art. 164 se aplică în mod corespunzător.
Art. 150: Reabilitarea persoanei juridice
Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă, în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau
pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârşit nicio altă
infracţiune.
Art. 151: Efectele comasării şi divizării persoanei juridice
(1) În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii
/răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja:
a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) în sarcina persoanei juridice absorbante;
c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul
persoanei divizate.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ţine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea
activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracţiunea, precum şi de partea din patrimoniul acesteia care a
fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune.
TITLUL VII: Cauzele care înlătură răspunderea penală
Art. 152: Efectele amnistiei
(1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură şi
executarea pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu
se restituie.
(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
Art. 153: Prescripţia răspunderii penale
(1) Prescripţia înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.

(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 27/2012 )

c) infracţiunilor prevăzute de art. 218 şi 220.
(la data 02-nov-2020 Art. 153, alin. (2), litera B. din partea I, titlul VII completat de Art. I, punctul 1. din Legea 217/2020 )

(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a
împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.

(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII completat de Art. II, punctul 2. din Legea 27/2012 )

Art. 154: Termenele de prescripţie a răspunderii penale
(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai
mare de 20 de ani;
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu
depăşeşte 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte
10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu
depăşeşte 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor
continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii
ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi, în interpretarea şi aplicarea art. 174, cu referire
la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal, stabileşte că:
Prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în
cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe
o perioadă de timp se înţelege momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit.

(la data 02-mai-2019 Art. 154, alin. (2) din partea I, titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 5/2019 )

(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii
acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.
(4) Cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 220, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, al
celor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de
un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat
înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului.

(la data 29-nov-2020 Art. 154, alin. (4) din partea I, titlul VII modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 274/2020 )
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Art. 155: Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză,
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă care prevede
întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", din
cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională.

(la data 16-mar-2017 Art. 155, alin. (1) din partea I, titlul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 297/2018 )

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de
întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.
(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi
ar interveni.

(la data 01-feb-2014 Art. 155, alin. (4) din partea I, titlul VII modificat de Art. 245, punctul 18. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a
răspunderii penale.
Art. 156: Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare
de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.
Art. 157: Lipsa plângerii prealabile
(1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.
(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a
făcut numai de către una dintre ele.
(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia,
chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu
restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din
oficiu.
(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea
termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu.
Art. 158: Retragerea plângerii prealabile
(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor
pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.
(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanţii
lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, retragerea se face cu încuviinţarea persoanelor
prevăzute de lege.
(4) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile, dar acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu în condiţiile legii, retragerea plângerii produce
efecte numai dacă este însuşită de procuror.
Art. 159: Împăcarea
(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o
prevede în mod expres.
(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.
(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului
de sesizare a instanţei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) şi constată că
acestea sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării în
vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese
depăşit.

(la data 07-oct-2014 Art. 159, alin. (3) din partea I, titlul VII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 508/2014 )

(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar
persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către
persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi
persoana vătămată nu produce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte.
(6) În cazul în care infracţiunea este săvârşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispoziţiile art. 158 alin.
(4) se aplică în mod corespunzător.
TITLUL VIII: Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Art. 160: Efectele graţierii
(1) Graţierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai
uşoară.
(2) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor educative neprivative de libertate, în afară
de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere.
(3) Graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
(4) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul
în care se dispune altfel prin actul de graţiere.
Art. 161: Prescripţia executării pedepsei
(1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale.
(2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
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b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.
(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 27/2012 )

(3) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru
care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării.

(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII completat de Art. II, punctul 4. din Legea 27/2012 )

Art. 162: Termenele de prescripţie a executării pedepsei
(1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:
a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15
ani;
b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu
închisoarea;
c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.
(2) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.
(3) În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori
liberării condiţionate, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a
rămas definitivă.
(4) În cazul revocării liberării condiţionate, în condiţiile art. 104 alin. (1), termenul de prescripţie începe să curgă de la
data când hotărârea de revocare a rămas definitivă şi se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.
(5) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescripţie curge de la data când hotărârea
de înlocuire a rămas definitivă şi se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.
(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranţă nu se prescriu.
(7) Prin pedeapsa ce se execută se înţelege pedeapsa stabilită de instanţă, ţinându-se cont de cauzele ulterioare de
modificare a acesteia.
Art. 163: Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei
(1) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea
de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripţie de la data sustragerii.
(2) Cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni.
(3) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei amenzii se întrerupe şi prin înlocuirea obligaţiei de plată a
amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Art. 164: Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei
(1) Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul de
procedură penală.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.
TITLUL IX: Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Art. 165: Reabilitarea de drept
Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani
sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul
nu a săvârşit o altă infracţiune.
Art. 166: Reabilitarea judecătorească
(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţă, după împlinirea următoarelor termene:
a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;
b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă,
comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;
d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii
termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate.
(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa, evaluând
comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.
Art. 167: Calculul termenului de reabilitare
(1) Termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei
principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral
sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.
(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă
la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare,
dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.
(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de
supraveghere.
(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge
de la data executării ultimei pedepse.
Art. 168: Condiţiile reabilitării judecătoreşti
Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:
a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară
de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la
despăgubiri.
Art. 169: Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti
(1) Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare.
N.R.: "Stabileşte că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în
cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului
de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la
infracţiunea de omor nu împiedică reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din
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Codul penal."
(la data 27-nov-2018 Art. 169, alin. (1) din partea I, titlul IX a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2018 )

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma
condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.
(3) Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.
Art. 170: Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an,
care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă.
(2) Condiţiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.
(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură
penală.
Art. 171: Anularea reabilitării
Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârşise o
infracţiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.
TITLUL X: Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Art. 172: Dispoziţii generale
Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înţelesul acesteia
este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.
Art. 173: Legea penală
Prin lege penală se înţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanţe de urgenţă sau alte
acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.
Art. 174: Săvârşirea unei infracţiuni

(la data 02-mai-2019 Art. 174 din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2019 )
Prin săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea
le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de
coautor, instigator sau complice.
Art. 175: Funcţionar public
(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o
remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative,
executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

(la data 13-ian-2015 Art. 175, alin. (1), litera B. din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 26/2014 )
(la data 25-apr-2017 Art. 175, alin. (1), litera B. din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2017 )

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei
persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al
acesteia.

(la data 01-feb-2014 Art. 175, alin. (1), litera C. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 19. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de
interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii
acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

(la data 22-oct-2014 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2014 )
(la data 09-mar-2017 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 18/2017 )
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin
care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă
întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal
raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoana care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o
remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul
penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă
controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public" şi stabileşte că:
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal,
calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în
serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este
supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are
calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.

(la data 11-aug-2020 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2020 )

Art. 176: Public
Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care
administrează sau exploatează bunurile proprietate publică.
Art. 177: Membru de familie
(1) Prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii,
astfel de rude;
b) soţul;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care
convieţuiesc.
(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz
de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti.
Art. 178: Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale
(1) Informaţii secrete de stat sunt informaţiile clasificate astfel, potrivit legii.
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(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la
persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparţine unor asemenea persoane.
Art. 179: Arme
(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziţii legale.
(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost întrebuinţate pentru
atac.
Art. 180: Instrument de plată electronică
Prin instrument de plată electronică se înţelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de
numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum şi transferuri de fonduri, altele
decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare.
Art. 181: Sistem informatic şi date informatice
(1) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie
funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program
informatic.
(2) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi
prelucrată printr-un sistem informatic.
Art. 182: Exploatarea unei persoane
Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale
pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
d) obligarea la practicarea cerşetoriei;
e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.

(la data 01-feb-2014 Art. 182, litera E. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 20. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 183: Consecinţe deosebit de grave
Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.
Art. 184: Faptă săvârşită în public
Fapta se consideră săvârşită în public atunci când a fost comisă:
a) într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio
persoană;
b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane;
c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs
faţă de două sau mai multe persoane;
d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de
familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante.
Art. 185: Timp de război
Prin timp de război se înţelege durata stării de mobilizare a forţelor armate sau durata stării de război.
Art. 186: Calculul timpului
(1) La calcularea timpului ziua se socoteşte de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna şi anul se
socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.
(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau
reducere ce ar urma să se aplice, fracţia se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obţinută
se transformă în luni. În acest caz, luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din
aplicarea fracţiei.
(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (2), transformarea
făcându-se între ani şi luni.
Art. 187: Pedeapsă prevăzută de lege

(la data 04-nov-2016 Art. 187 din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2016 )
Prin pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în
forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.
PARTEA II: PARTEA SPECIALĂ
TITLUL I: Infracţiuni contra persoanei
CAPITOLUL I: Infracţiuni contra vieţii
Art. 188: Omorul
(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 189: Omorul calificat
(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei
pedepse;
d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
N.R.: "Stabileşte că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în
cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului
de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la
infracţiunea de omor nu împiedică reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din
Codul penal."

(la data 27-nov-2018 Art. 189, alin. (1), litera E. din partea II, titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2018 )

f) asupra a două sau mai multor persoane;
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g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 190: Uciderea la cererea victimei
Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau
de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 191: Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 7 ani.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani sau faţă de o
persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o
persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze,
dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere,
limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 192: Uciderea din culpă
(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei
profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când
încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei
prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.
CAPITOLUL II: Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Art. 193: Lovirea sau alte violenţe
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este
evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu
amendă.
(3) Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 193 raportat la art. 199 alin. (1), Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabileşte că:
Pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui membru de familie, prevăzută de art. 193 raportat
la art. 199 alin. (1) din Codul penal, atunci când acţiunea penală a fost pusă în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate, încetarea procesului penal poate fi dispusă numai ca efect al retragerii plângerii prealabile, şi nu ca
efect al împăcării.

(la data 12-iun-2019 Art. 193 din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 11/2019 )

Art. 194: Vătămarea corporală
(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile
de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c),
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.
Art. 195: Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 şi art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani.
Art. 196: Vătămarea corporală din culpă
(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice
ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(la data 09-apr-2015 Art. 196, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2015 )
(la data 28-iun-2018 Art. 196, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2018 )

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de
prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, pedeapsa este
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu o treime.
(5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea activităţii care a condus la
comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(6) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 197: Relele tratamente aplicate minorului

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 29 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a
minorului, de către părinţi sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la
7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 198: Încăierarea
(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi nu se cunoaşte care
dintre participanţi a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepţia victimei, care
răspunde potrivit alin. (1).
(3) Când prin fapta săvârşită în condiţiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la
6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează
cu o treime.
(4) Nu se pedepseşte cel care a fost prins în încăierare împotriva voinţei sale sau care a încercat să-i despartă pe alţii.
CAPITOLUL III: Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
Art. 199: Violenţa în familie
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 şi art. 193-195 sunt săvârşite asupra unui membru de familie,
maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.
(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală
poate fi pusă în mişcare şi din oficiu.

(la data 08-nov-2020 Art. 199, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul III modificat de Art. 1 din Legea 233/2020 )

Art. 200: Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naştere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârşită de către mama
aflată în stare de tulburare psihică se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârşite asupra copilului nou-născut imediat după naştere, dar nu
mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună
şi, respectiv, 3 ani.
CAPITOLUL IV: Agresiuni asupra fătului
Art. 201: Întreruperea cursului sarcinii
(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) în afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică
medicală în această specialitate;
c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea
femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Când faptele au fost săvârşite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interzicerea exercitării
profesiei de medic.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
(6) Nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate
obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului
sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului.
(7) Nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii.
Art. 202: Vătămarea fătului
(1) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseşte cu închisoarea de
la 3 la 7 ani.
(2) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3
ani.
(4) Vătămarea fătului săvârşită în timpul naşterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută în alin. (1) şi alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.
(6) Nu constituie infracţiune faptele prevăzute în alin. (1)-(3) săvârşite de un medic sau de persoana autorizată să
asiste naşterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârşite în cursul actului medical, cu respectarea
prevederilor specifice profesiei şi au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent
exercitării actului medical.
(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepseşte.
CAPITOLUL V: Infracţiuni privind obligaţia de asistentă a celor în primejdie
Art. 203: Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a
cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu constituie infracţiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la
viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa.
Art. 204: Împiedicarea ajutorului
Împiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa,
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integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
CAPITOLUL VI: Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Art. 205: Lipsirea de libertate în mod ilegal
(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 7 ani.
(2) Se consideră lipsire de libertate şi răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa ori de a se
apăra.
(3) Dacă fapta este săvârşită:
a) de către o persoană înarmată;
b) asupra unui minor;
c) punând în pericol sănătatea sau viaţa victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 şi 10 ani.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
Art. 206: Ameninţarea
(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa
ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a
format obiectul ameninţării.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 207: Şantajul
(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust
un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare,
compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin.
(1).
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos
patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 208: Hărţuirea
(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează
locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau
conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă
fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
CAPITOLUL VII: Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
Art. 209: Sclavia
Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3
la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 210: Traficul de persoane
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia,
săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei
persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care
are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare
de la 5 la 12 ani.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.

(la data 01-feb-2014 Art. 210 din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 245, punctul 21. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 211: Traficul de minori
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se
pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1);
b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2), litera D. din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul
sau făptuitorul a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit
vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate
fizică sau psihică ori altei cauze.

(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
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Art. 212: Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci
împotriva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
Art. 213: Proxenetismul

(la data 11-mar-2016 Art. 213 din partea II, titlul I, capitolul VII a fost in legatura cu Decizia 5/2016 )
(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării
prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.

(la data 17-nov-2016 Art. 213, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2016 )
(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

(la data 17-nov-2016 Art. 213, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2016 )

(31) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârşită în una dintre următoarele împrejurări:
a) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
b) minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor,
o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei prevăzute la alin.
(3) se majorează cu încă o pătrime.

(la data 02-nov-2020 Art. 213, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VII completat de Art. I, punctul 4. din Legea 217/2020 )

(4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de
foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.
Art. 214: Exploatarea cerşetoriei
(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat
la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foioase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte;
b) prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 215: Folosirea unui minor în scop de cerşetorie
Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material,
folosindu-se în acest scop de prezenţa unui minor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 216: Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victimă a
traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă
fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
Art. 2161: Folosirea prostituţiei infantile
Întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(la data 23-mai-2016 Art. 216 din partea II, titlul I, capitolul VII completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 216^1 din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 217: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 209-211, art. 213 alin. (2), art. 216 şi 2161 se pedepseşte.
(la data 23-mai-2016 Art. 217 din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

CAPITOLUL VIII: Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Art. 218: Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a
se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

c) victima este un minor;
(la data 23-mai-2016 Art. 218, alin. (3), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 18/2016

)
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d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.
(31) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele prevăzute la
alin. (1) şi (2) au fost comise faţă de un minor în circumstanţele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi d)-f) sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 6. din Legea 217/2020 )

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.

(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (4) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 217/2020 )

(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 218 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 219: Agresiunea sexuală
(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de
la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 217/2020 )

c) victima este un minor;
(la data 23-mai-2016 Art. 219, alin. (2), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 18/2016

)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;

(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 217/2020 )

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.
(21) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele prevăzute la
alin. (1) au fost comise faţă de un minor în circumstanţele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d)-f) sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.

(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 9. din Legea 217/2020 )

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi,
(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în art.
218 alin. (1) şi alin. (2), fapta constituie viol,
(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 219 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 220: Actul sexual cu un minor
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un
minor cu vârsta între 14 şi 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă:
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a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
(4) Fapta prevăzută la alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când:
a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Fapta prevăzută la alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când:
a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.
(6) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la alin. (4) lit. e) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu
depăşeşte 3 ani.
(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(5) se pedepseşte.

(la data 02-nov-2020 Art. 220 din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 220 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 221: Coruperea sexuală a minorilor
(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit
vârsta de 14 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2), litera A. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
d) fapta a pus în pericol viaţa minorului.

(la data 23-mai-2016 Art. 221, alin. (2), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(21) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la două luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă:
a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
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c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 12. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2^1) din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste la comiterea unor acte
cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură,
precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă.

(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (4) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (5) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (21) se pedepseşte.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (6) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

Art. 222: Racolarea minorilor în scopuri sexuale
(1) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul
comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 374, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin
mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să se întâlnească, în scopul
comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de
transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(la data 02-nov-2020 Art. 222 din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 217/2020 )

Art. 2221: Fapte comise în circumstanţe agravante
Dacă faptele prevăzute la art. 220-222 sunt săvârşite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(la data 02-nov-2020 Art. 222 din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 15. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 222^1 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 223: Hărţuirea sexuală
(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare,
dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, 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.
CAPITOLUL IX: Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
Art. 224: Violarea de domiciliu
(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea,
fără consimţământul persoanei care le foloseşte, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă,
(2) În cazul în care fapta este săvârşită de o persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase,
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 225: Violarea sediului profesional
(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică îşi desfăşoară
activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptăţite se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) În cazul în care fapta este săvârşită de o persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase,
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 226: Violarea vieţii private
(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu
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mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de
aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor
prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele,
convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
d) 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.
(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor prevăzute în
alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 227: Divulgarea secretului profesional
(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un
prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are
obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL I: Furtul
Art. 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.
*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte :
Fapta de furt săvârşită prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun întruneşte elementele de tipicitate
ale infracţiunii prevăzute de art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

(la data 03-aug-2020 Art. 228, alin. (1) din partea II, titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 6/2020 )

(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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 231
(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 şi 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.

(la data 29-nov-2020 Art. 231 din partea II, titlul II, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 274/2020 )
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Art. 232: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.
CAPITOLUL II: Tâlhăria şi pirateria
Art. 233: Tâlhăria
Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau
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.
Art. 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.

(la data 01-feb-2014 Art. 234, alin. (2) din partea II, titlul II, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 24. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.
Art. 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.
(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.
Art. 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.
Art. 237: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte.
CAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
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(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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 248: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 şi art. 244-247 se pedepseşte.
CAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 252: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.
CAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesie
Art. 253: Distrugerea
(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării
măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparţine în tot sau în parte altei persoane şi serveşte la
dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este închisoarea
de la unu la 5 ani.
(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori
prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Dispoziţiile prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului.
(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se pedepseşte.
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Art. 254: Distrugerea calificată
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau
componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor
persoane.
Art. 255: Distrugerea din culpă
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine
făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă
este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.
Art. 256: Tulburarea de posesie
(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea
semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
CAPITOLUL VI: Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave
Art. 2561: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave
Dacă faptele prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249-251 au produs
consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

(la data 23-mai-2016 partea II, titlul II, capitolul V completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL III: Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
CAPITOLUL I: Infracţiuni contra autorităţii
Art. 257: Ultrajul
(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite
speciale se majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii
de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează
cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al
funcţionarului public.
(4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea
infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.
*) Prin Decizia nr. 19/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin.
(4), noţiunea de "poliţist" are în vedere şi persoana care exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii poliţiei locale nr.
155/2010.

(la data 24-sep-2020 Art. 257, alin. (4) din partea II, titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 19/2020 )

Art. 258: Uzurparea de calităţi oficiale
(1) Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită sau urmată de
îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă să exercite o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârşite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme
sau semne distinctive ale unei autorităţi publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 259: Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
(1) Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită de un funcţionar public în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei
se majorează cu o treime.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 260: Ruperea de sigilii
(1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
Art. 261: Sustragerea de sub sechestru
(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
CAPITOLUL II: Infracţiuni privind frontiera de stat
Art. 262: Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
(1) intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită:
a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri
educative, privative de libertate;
b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
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(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseşte.
Art. 263: Traficul de migranţi
(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii
frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 264: Facilitarea şederii ilegale în România
(1) Fapta persoanei care facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României a unei persoane,
victimă a unei infracţiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranţi, care nu are cetăţenia română şi nici domiciliul
în România, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit
constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul
României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
Art. 265: Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente, de către străinul faţă de care s-a dispus
măsura îndepărtării de pe teritoriul României ori a fost dispusă interzicerea dreptului de şedere, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
TITLUL IV: Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266: Nedenunţarea
(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a
avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
2 ani sau cu amendă.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru
săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în
mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
Art. 267: Omisiunea sesizării
(1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul
în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
Art. 268: Inducerea în eroare a organelor judiciare
(1) Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în
legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori
săvârşirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Nu se pedepseşte persoana care a săvârşit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de
reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau
plângerea ori s-au produs probele, că denunţul, plângerea sau probele sunt nereale.
Art. 269: Favorizarea făptuitorului
(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere
penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amendă.
(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de
autor.
(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Art. 270: Tăinuirea
(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie
a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără
a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de
autor.
(3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Art. 271: Obstrucţionarea justiţiei
(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale:
a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural;
b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte,
datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea
soluţionării unei cauze,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează
obiectul procesului penal.
Art. 272: Influenţarea declaraţiilor
(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin
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constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al
acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii
mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică
regulile privind concursul de infracţiuni.
(2) Nu constituie infracţiune înţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată, intervenită în cazul
infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângere prealabilă sau pentru care intervine împăcarea.
Art. 273: Mărturia mincinoasă
(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face
afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care este
întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) Fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu
faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată întruneşte numai elementele de tipicitate ale
infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.(Decizia nr. 1/2019)

(la data 08-mar-2019 Art. 273, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2019 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
(...) şi stabileşte că: Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin.
(3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.
(1) din Codul penal.

(la data 03-mar-2020 Art. 273, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2020 )

(2) Mărturia mincinoasă săvârşită:
a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecţie a martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10 ani sau mai
mare
se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reţinere, arestare sau de punerea
în mişcare a acţiunii penale ori în alte cauze înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie, ca
urmare a mărturiei mincinoase.
*) ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală, prin care s-a solicitat
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Poate fi subiect
activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de
ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi?, şi stabileşte că
participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor, în
cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 din
Codul penal.

(la data 28-mai-2019 Art. 273 din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 10/2019 )

Art. 274: Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei
Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat
organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură
dintre cele prevăzute în art. 273, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei
limite speciale se majorează cu o treime.
Art. 275: Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
(1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în
scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze,
emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar.
Art. 276:
[textul din Art. 276 din partea II, titlul IV a fost abrogat la 08-dec-2014 de Actul din Legea 159/2014]
Art. 277: Compromiterea intereselor justiţiei
(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează
să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în
virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune
o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat
cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când
această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu
amendă.
(4) Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activităţi vădit ilegale comise de
autorităţi într-o cauză penală.
Art. 278: Încălcarea solemnităţii şedinţei
Întrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea instanţei, de către o
persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei, se pedepseşte cu închisoare de
la o lună la 3 luni sau cu amendă.
Art. 279: Ultrajul judiciar
(1) Ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori
omorul, săvârşite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
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(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de
intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută
de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al
judecătorului sau al procurorului.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi faptelor comise împotriva unui avocat în legătură cu
exercitarea profesiei.
Art. 280: Cercetarea abuzivă
(1) Întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări sau violenţe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză
penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu
dea declaraţii, să dea declaraţii mincinoase ori să îşi retragă declaraţiile, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de
cercetare penală, un procuror sau un judecător.
Art. 281: Supunerea la rele tratamente
(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranţă sau educative în alt mod decât cel
prevăzut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică.
(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reţinere, deţinere ori în
executarea unei măsuri de siguranţă sau educative, privative de libertate, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5
ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Art. 282: Tortura
(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane
care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice
suferinţe fizice ori psihice:
a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii;
b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;
c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe
persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte.
(5) Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul,
de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De
asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice.
(6) Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor
sancţiuni sau sunt ocazionate de ele.
Art. 283: Represiunea nedreaptă
(1) Fapta de a pune în mişcare acţiunea penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în
judecată o persoană, ştiind că este nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Reţinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, ştiind că este nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Art. 284: Asistenţa şi reprezentarea neloială
(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înţelegere frauduloasă cu o persoană cu interese
contrare în aceeaşi cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei
reprezentate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează înţelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane şi un
terţ interesat de soluţia ce se va pronunţa în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei
reprezentate.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 285: Evadarea
(1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Se consideră evadare:
a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal
în stare de libertate;
b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deţinere.
(4) Pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data
evadării.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 286: Înlesnirea evadării
(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Înlesnirea evadării:
a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante;
b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare;
c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu
pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă
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se sancţionează cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel
reţinut sau deţinut, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(4) Înlesnirea evadării, săvârşită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat,
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
Art. 287: Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:
a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;
b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să
îndeplinească un anumit act;
c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această
obligaţie conform legii;
d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;
e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare
adresate angajatorului de către partea interesată;
f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;
g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de
către cel căruia îi este opozabilă hotărârea,
h) nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de protecţie.
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la data 23-iul-2016 Art. 287, alin. (1), litera G. din partea II, titlul IV modificat de Art. 25, punctul 1. din titlul II din Legea 151/2016 )

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)- g), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

(la data 23-iul-2016 Art. 287, alin. (2) din partea II, titlul IV completat de Art. 25, punctul 2. din titlul II din Legea 151/2016 )

Art. 288: Neexecutarea sancţiunilor penale
(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a
măsurii de siguranţă prevăzute în art. 108 lit. b) şi lit. c), de către persoana fizică faţă de care s-au dispus aceste
sancţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai
gravă.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că "Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzută în
art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969) nu realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art.
288 alin. (1) din Codul penal".

(la data 28-mar-2019 Art. 288, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 2/2019 )

(2) Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului
educativ sau a centrului de detenţie ori prin neprezentarea după expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de
libertate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice
dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepseşte cu amendă.
TITLUL V: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
CAPITOLUL I: Infracţiuni de corupţie
Art. 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,
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.

(la data 01-feb-2014 Art. 289, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 25. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(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.
Art. 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.
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
(...) şi stabileşte că: Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin.
(3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.
(1) din Codul penal.

(la data 03-mar-2020 Art. 290, alin. (3) din partea II, titlul V, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2020 )

(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).
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(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.
Art. 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.
Art. 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 exercitării unor drepturi.

(la data 01-feb-2014 Art. 292, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 26. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(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).
(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.
Art. 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.
Art. 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;

(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera C. din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 27. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

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.

(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera F. din partea II, titlul V, capitolul I completat de Art. 245, punctul 28. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

CAPITOLUL II: Infracţiuni de serviciu
Art. 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.
Art. 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.
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.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 297 alin. (1) sunt
constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege
"îndeplineşte prin încălcarea legii".

(la data 08-iul-2016 Art. 297, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 405/2016 )

(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.
Art. 298: Neglijenţa în serviciu
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin
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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.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 298 sunt
constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplinirea ei defectuoasă" din cuprinsul acestora se înţelege
"îndeplinirea prin încălcarea legii".

(la data 26-sep-2017 Art. 298 din partea II, titlul V, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 518/2017 )

Art. 299: Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual
(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act
privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine
favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a
exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau
profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a
exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
Art. 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.
Art. 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.

(la data 28-iul-2017 Art. 301 din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 193/2017 )

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

(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 29. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.

(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II completat de Art. 245, punctul 30. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 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.
Art. 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
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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.
Art. 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.
Art. 306: Obţinerea ilegală de fonduri

(la data 02-iun-2016 Art. 306 din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2016 )
(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.
Art. 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.
Art. 308: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

(la data 10-feb-2015 Art. 308 din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2015 )
(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 prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul
oricărei persoane juridice.

(la data 28-iul-2017 Art. 308, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2017 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin
care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă
întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal
raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoana care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o
remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul
penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă
controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public" şi stabileşte că:
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal,
calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în
serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este
supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are
calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.

(la data 11-aug-2020 Art. 308, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2020 )

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
Art. 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.
TITLUL VI: Infracţiuni de fals
CAPITOLUL I: Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Art. 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.
Art. 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 valori
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 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 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.
Art. 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.
(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
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infracţiunea de falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.
(4) Tentativa se pedepseşte.
Art. 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.
Art. 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 pedepseşte.

(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (2) din partea II, titlul VI, capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 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.
CAPITOLUL II: Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.
CAPITOLUL III: Falsuri în înscrisuri
Art. 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.
Art. 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.
Art. 322: Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(la data 27-dec-2017 Art. 322 din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 21/2017 )
(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.
Art. 323: Uzul de fals

(la data 27-dec-2017 Art. 323 din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 21/2017 )
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.
Art. 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.
Art. 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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Art. 326: Falsul în declaraţii
(1) 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 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală
infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(la data 20-mar-2020 Art. 326 din partea II, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 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.

(la data 30-iul-2015 Art. 327, alin. (2) din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2015 )
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 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.
TITLUL VII: Infracţiuni contra siguranţei publice
CAPITOLUL I: Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
Art. 329: Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează
infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol
siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de
la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 330: Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează
infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol
siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 331: Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de
transport, intervenţie sau manevră pe caiea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei acestor
mijloace, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuţii privind
siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibaţie alcoolică de
peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 332: Distrugerea sau semnalizarea falsă
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a
instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente
infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa
mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea de acte de semnalizare falsă sau săvârşirea oricăror acte care
pot induce în eroare personalul care asigură circulaţia mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată
în timpul executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Când faptele prevăzute în alin. (1)-(3) sunt săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 333: Accidentul de cale ferată
Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau
instalaţiilor de cale ferată în cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevră, întreţinere sau intervenţie
pe calea ferată.
CAPITOLUL II: Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Art. 334: Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau
neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(la data 26-iun-2017 Art. 334, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017 )
(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de
înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 48 12/17/2020 : lex@snppc.ro



înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie
în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 335: Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis
de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(la data 26-iun-2017 Art. 335, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017 )
*) Curtea Constanţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 335
alin. (1), care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis
de conducere, este neconstituţională.

(la data 09-iun-2017 Art. 335, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 224/2017 )

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din
care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) ICCJ stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii
preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie
o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de
tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.

(la data 30-ian-2020 Art. 335, alin. (2) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 18/2019 )

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie
că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe
psihoactive.
Art. 336: Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste
0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(la data 28-mai-2014 Art. 336, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2014 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "la momentul prelevării
mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) este neconstituţională.

(la data 27-ian-2015 Art. 336, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 732/2014 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce
un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de
persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane
pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea
permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi stabileşte că
acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, nu presupune în mod
necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.

(la data 16-mai-2019 Art. 336 din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 6/2019 )

Art. 337: Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în
timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării
de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 338: Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei,
de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul
autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de
conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(la data 24-apr-2018 Art. 338, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2018 )
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge
urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia
sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului.
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai
apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de
identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se
înapoiază imediat la locul accidentului;
c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după terminarea misiunii se
prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii
documentelor de constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate
de politie.
Art. 339: Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de
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autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe drumul
public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi
participanţi la trafic.
(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau
substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Art. 340: Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a
autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de
către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa
circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea
integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar
dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o
treime.
(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 341: Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public
(1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a
accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor
stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie
eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol
pentru siguranţa circulaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea
trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum
public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea
obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie.
CAPIT OLUL III: Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor
explozive
Art. 342: Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
(1) Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor,
mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se
pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al
altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive ale
acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(6) Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de
valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
*) În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6), cu privire la care s-a dispus o soluţie de clasare întemeiată pe
dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, arma şi muniţia intră sub incidenţa
confiscării speciale, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal, în procedura reglementată de art. 5491 din Codul
de procedură penală, în ipoteza în care făptuitorul nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat în termen de 10
zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.

(la data 11-iun-2019 Art. 342, alin. (6) din partea II, titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 10/2019 )

(7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau
asamblarea;
c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se pedepseşte
cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 342, alin. (5) din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. 245, punctul 32. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 343: Uzul de armă fără drept
(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la
2 ani.
Art. 344: Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Falsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

(la data 01-feb-2014 Art. 344 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 33. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )
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Art. 345: Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
(1) Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producţia, procesarea,
manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea
materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora, fără drept, se
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs vătămarea corporală
a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.

(la data 01-feb-2014 Art. 345 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 34. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 137 alin. (2), în cazul infracţiunii prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.

(la data 23-mai-2016 Art. 345, alin. (5) din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 346: Nerespectarea regimului materiilor explozive
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte
operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi,
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când
cantitatea explozivă este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 3461: Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la dispoziţie sau utilizarea de precursori
de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de explozivi restricţionaţi persoanelor din rândul publicului larg de
către operatori economici constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricţionaţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.

(la data 01-apr-2018 Art. 346 din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. 28, punctul 3. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

Art. 347: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) şi (3), art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (1) şi (2), precum
şi în art. 3461 se pedepseşte.

(la data 01-apr-2018 Art. 347 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 28, punctul 4. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

CAPITOLUL IV: Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege
Art. 348: Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

(la data 03-nov-2015 Art. 348 din partea II, titlul VII, capitolul IV a se vedea recurs in interesul legii Decizia 15/2015 )
Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte
condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii
penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 349: Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea
îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de
îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 350: Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în
muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire
profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării
tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
Art. 351: Camătă
Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni
la 5 ani.
CAPITOLUL V: Infracţiuni contra sănătăţii publice
Art. 352: Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca
urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această
boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau
amenda.
(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia
sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(6) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(8) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin. (3) se pedepseşte.
(9) Prin carantină se înţelege restricţia activităţilor şi separarea de alte persoane, în spaţii special amenajate, a
persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a
infecţiei sau contaminării.

(la data 20-mar-2020 Art. 352 din partea II, titlul VII, capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 3521: Omisiunea declarării unor informaţii
Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care acestea îşi desfăşoară activitatea unele informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în
contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

(la data 20-mar-2020 Art. 352 din partea II, titlul VII, capitolul V completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 353: Contaminarea venerică
(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de către o persoană care ştie că suferă
de o astfel de boală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Instanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical.
Art. 354: Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care ştie că
suferă de această boală se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o altă persoană decât
cea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani.
(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7
la 15 ani.
(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă
a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 355: Răspândirea bolilor la animale sau plante
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante
ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 356: Infectarea apei
(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătăţii oamenilor,
animalelor sau plantelor, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 137 alin. {2), în cazul infracţiunii prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.
(4) Tentativa se pedepseşte.

(la data 23-mai-2016 Art. 356 din partea II, titlul VII, capitolul V modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 357: Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite,
dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt
vătămătoare sănătăţii se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 358: Comercializarea de produse alterate
(1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită,
dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de
animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătăţii.
(3) Vânzarea de medicamente cunoscând că sunt contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită, dacă
sunt vătămătoare sănătăţii ori şi-au pierdut în tot sau în parte eficienţa terapeutică, se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 359: Traficul de produse sau substanţe toxice
(1) Producerea, deţinerea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, cultivarea în
scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice,
fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
CAPITOLUL VI: Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
Art. 360: Accesul ilegal la un sistem informatic
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(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor
proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de
utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 361: Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui
sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un
sistem informatic, ce conţine date informatice care nu sunt publice.
Art. 362: Alterarea integrităţii datelor informatice
Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 363: Perturbarea funcţionării sistemelor informatice
Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea,
ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 364: Transferul neautorizat de date informatice
Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 365: Operaţiunii ilegale cu dispozitive sau programe informatice
(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă:
a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute
în art. 360-364;
b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem
informatic, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor
date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-
364, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 366: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.
TITLUL VIII: Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
CAPITOLUL I: Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
Art. 367: Constituirea unui grup infracţional organizat

(la data 08-iul-2014 Art. 367 din partea II, titlul VIII, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 12/2014 )
(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.

(la data 04-iun-2015 Art. 367, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2015 )
(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 organizai 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.

(la data 04-iun-2015 Art. 367, alin. (6) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2015 )
Art. 368: Instigarea publică
(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la
săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de
lege pentru acea infracţiune.
Art. 369: Incitarea la ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 370: Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea
prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu închisoare de la
unu la 5 ani sau cu amendă.
Art. 371: Tulburarea ordinii şi liniştii publice

(la data 10-mai-2016 Art. 371 din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2016 )
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Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri
grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
Art. 372: Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi
autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:
a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau
lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;
c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în
mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 2 ani sau cu amendă.
(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor
publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Art. 373: Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice
Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 374: Pornografia infantilă
(1) Producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie,
în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(11) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi îndemnarea sau recrutarea unui minor în scopul participării lui
în cadrul unui spectacol pornografic, obţinerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă
minori sau exploatarea unui minor în orice altfel pentru realizarea de spectacole pornografice.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.

(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (1^1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(12) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amendă.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor
informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor
mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(31) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (11), (12) şi (2) au fost săvârşite în următoarele împrejurări:
a) de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (3^1), litera A. din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 217/2020 )

b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau de o persoană
care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (3) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor,
o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.

(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (3^1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 217/2020 )

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră drept
un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod
credibil, un minor având un astfel de comportament, precum şi orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu
scop sexual.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(41) Prin spectacol pornografic se înţelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia informaţiilor
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şi comunicaţiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu
scop sexual.

(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Tentativa se pedepseşte.
Art. 375: Ultrajul contra bunelor moravuri
Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, alta
decât cea la care se referă art. 374, ori săvârşeşte acte de exhibiţionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
CAPITOLUL II: Infracţiuni contra familiei
Art. 376: Bigamia
(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Art. 377: Incestul
Raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea de la
un an la 5 ani.
Art. 378: Abandonul de familie
(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia
dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească,

(la data 16-mai-2017 Art. 378, alin. (1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2017 )
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: "În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378
alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conţinutul art. 296 alin. (1) şi
(2) din Codul de procedură penală - de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat
despre săvârşirea faptei - curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut
săvârşirea faptei.
Termenul de 3 luni prevăzut în conţinutul art. 296 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei
momente diferite, după cum urmează: a) din momentul consumării infracţiunii, dacă acest moment este identic cu cel
al cunoaşterii faptei; b) din momentul cunoaşterii săvârşirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei
până la momentul epuizării şi c) din momentul epuizării infracţiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoaşterea săvârşirii
faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale".

(la data 20-feb-2020 Art. 378, alin. (1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 2/2020 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor
periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei
infracţiunii.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Fapta nu se pedepseşte dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile.
(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa dispune,
după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.
Art. 379: Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
(1) Reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a
fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească
spre creştere şi educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul,
în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 380: Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu
(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl
împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu se pedepseşte dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor
de către minor.
(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de
către minor, instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.
CAPITOLUL III: Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate
Art. 381: Împiedicarea exercitării libertăţii religioase
(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit
legii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un
act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să îndeplinească un
act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparţine.
(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 382: Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult
Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult, aparţinând unui cult religios care este organizat şi funcţionează potrivit
legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
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Art. 383: Profanarea de cadavre sau morminte
(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseşte
cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 384: Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe
Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
TITLUL IX: Infracţiuni electorale
Art. 385: Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 386: Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu
voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei
formaţiuni politice.
Art. 387: Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi,
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a
unui buletin de vot fals.
Art. 388: Frauda la votul electronic
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin
orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 389: Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6
luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 390: Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea
acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 391: Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista
electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.

(la data 01-feb-2014 Art. 391, alin. (2) din partea II, titlul IX modificat de Art. 245, punctul 35. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea
rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea
sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
Art. 392: Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Dispoziţiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum.
Art. 393: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.
TITLUL X: Infracţiuni contra securităţii naţionale
Art. 394: Trădarea
Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în
scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:
a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;
c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale,
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 395: Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat
Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum şi
procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au
calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, săvârşite
de un cetăţean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 396: Trădarea prin ajutarea inamicului
Fapta cetăţeanului român care, în timp de război:
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a) predă teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apărării;
b) predă nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;
c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;
d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să
slăbească puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate;
e) luptă sau face parte din formaţii de luptă împotriva statului român sau a aliaţilor săi
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 397: Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
(1) Acţiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării
puterii de stat se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în
scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol
securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 398: Înalta trădare
Faptele prevăzute în art. 394-397, săvârşite de către Preşedintele României sau de către un alt membru al Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 399: Acţiunile ostile contra statului
Faptele prevăzute în art. 394 şi art. 396, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de
la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 400: Spionajul
Faptele prevăzute în art. 395, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20
de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 401: Atentatul care pune în pericol securitatea naţională
Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică, dacă fapta pune în
pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
Art. 402: Atentatul contra unei colectivităţi
Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în
scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la
15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 403: Actele de diversiune
Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în
orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de
telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol
securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 404: Comunicarea de informaţii false
Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate,
cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 405: Propaganda pentru război
(1) Propaganda pentru război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul
provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării unui război de
agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.
Art. 406: Compromiterea unor interese de stat
Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în
raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepseşte cu
închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 407: Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională
(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte
datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la
15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi,
(2) Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă fapta pune în
pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Divulgarea, fără drept, a unor documente sau date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care ia
cunoştinţă de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 407, alin. (2) din partea II, titlul X completat de Art. 245, punctul 36. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 408: Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională
(1) Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de
protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în misiune oficială în România, se pedepseşte cu
detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Infracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii, săvârşite împotriva unei persoane
dintre cele menţionate în alin. (1), se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, ale cărei
limite speciale se majorează cu jumătate.
Art. 409: Constituirea de structuri informative ilegale
Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informaţii
secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii, în
afara cadrului legal, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 410: Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale
(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în
art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2
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la 7 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru
săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în
mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor.
Art. 411: Cauze de reducere a pedepsei
Dacă persoana care a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute în prezentul titlu înlesneşte, în cursul urmăririi penale,
aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumătate.
Art. 412: Sancţionarea tentativei
(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în
vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de
trădare prin ajutarea inamicului.
TITLUL XI: Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate
CAPITOLUL I: Infracţiuni săvârşite de militari
Art. 413: Absenţa nejustificată
Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depăşit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de
ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amendă.
Art. 414: Dezertarea
(1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Dezertarea săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de doi sau mai mulţi militari împreună;
b) având asupra sa o armă militară;
c) în timpul misiunilor la care participă în afara teritoriului statului român, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) În timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgenţă, dezertarea
oricărui militar de la unitate sau serviciu care a depăşit 24 de ore se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 415: Încălcarea consemnului
(1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenţie, însoţire sau de securitate se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniţii sau alte materiale
explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de
urgenţă se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 416: Părăsirea postului sau comenzii
(1) Părăsirea de către militar a postului, a serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta trebuia să se afle se
pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an.
(2) Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă de către orice militar se pedepseşte cu închisoarea de la unu la
5 ani.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 7 ani, iar dacă au fost săvârşite în timp de război, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 416, alin. (3) din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 37. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 417: Insubordonarea
(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(2) În timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1)
este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 418: Constrângerea superiorului
(1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, la încălcarea
îndatoririlor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită de 2 sau mai mulţi militari împreună ori în faţa trupei adunate sau prin
folosirea unei arme se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) În timp de război fapta prevăzută în alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevăzută în
alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 12 ani.
Art. 419: Abuzul de autoritate
Fapta superiorului sau a şefului care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor
legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 3 ani.
Art. 420: Lovirea superiorului ori a inferiorului
(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, atunci când superiorul sau şeful se află în
exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii, se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi lovirea săvârşită de către superior sau şef împotriva inferiorului sau a
subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte
îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în timp de război, pe durata stării de asediu sau a
stării de urgenţă, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
Art. 421: Capitularea
Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului,
distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace
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necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă, se
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 422: Părăsirea câmpului de luptă
Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acţiona, săvârşite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau
săvârşirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 423: Zborul neautorizat
(1) Zborul cu o aeronavă aparţinând forţelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum şi
nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spaţiul aerian sau a aeronavei,
se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20
de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 424: Părăsirea navei
(1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-şi fi exercitat până la capăt
îndatoririle de serviciu, precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul
comandantului, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se pedepseşte cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 425: Părăsirea comenzii
(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situaţii care ar fi
putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârşit în timpul luptei, de către comandantul unei nave militare sau al unei
grupări de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 426: Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale
Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a
fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea:
a) nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român sau a unei ţări
aliate, urmărită de inamic ori angajată în luptă;
b) nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;
c) nu urmăreşte navele de război sau comerciale ale inamicului
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 427: Coborârea pavilionului
Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârşită de către comandantul unei nave
militare sau al unei grupări de nave militare, precum şi de către orice altă persoană ambarcată, se pedepseşte cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 428: Coliziunea
(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau
punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia, se pedepseşte cu închisoarea de la
5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3
ani.
(3) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se
pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 429: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 421-425, art. 427 şi art. 428 alin. (1) se pedepseşte.
Art. 430
Dispoziţiile art. 424-426, 428 şi 429 se aplică în mod corespunzător şi în cazul aeronavelor militare.
(la data 01-feb-2014 Art. 430 din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 38. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 431: Punerea în mişcare a acţiunii penale
Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în art. 413-417 se pune în mişcare numai la sesizarea comandantului.
CAPITOLUL II: Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Art. 432: Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Fapta persoanei care, în timp de război sau pe durata stării de asediu, îşi provoacă vătămări integrităţii corporale sau
sănătăţii, simulează o boală sau o infirmitate, foloseşte înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se
sustrage de la serviciul militar, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 433: Agresiunea împotriva santinelei
(1) Fapta persoanei care ameninţă sau loveşte santinela sau militarul aflat în serviciu de intervenţie, însoţire sau de
securitate se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită prin folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 434: Sustragerea de la luarea în evidenţa militară
(1) Sustragerea de la luarea în evidenţa militară, selecţia, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de
îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită în timp de război sau pe durata stării de asediu, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5
ani.
Art. 435: Neprezentarea la încorporare sau concentrare
(1) Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de război sau pe durata stării de asediu, în
termenul prevăzut în ordinul de chemare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost
repartizat, precum şi a celui care, executând potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezintă în termen la angajator.
(3) Termenele de prezentare prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul în care cel chemat se
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află în străinătate.
Art. 436: Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă
(1) Jefuirea pe câmpul de luptă a morţilor sau răniţilor se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută în alin. (1) care, fără să fie săvârşită pe câmpul de luptă,
este urmarea unor operaţii de război.
Art. 437: Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare
Folosirea, fără drept, în timp de război sau pe durata stării de asediu, în legătură cu operaţiunile militare, a emblemei
ori denumirii de "Crucea Roşie" sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
TITLUL XII: Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război
CAPITOLUL I: Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii
Art. 438: Genocidul
(1) Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia
dintre următoarele fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parţială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea naşterilor în cadrul grupului;
e) transferul forţat de copii aparţinând unui grup în alt grup,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârşite în timp de război, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă.
(3) Înţelegerea în vederea săvârşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Incitarea la săvârşirea infracţiunii de genocid, comisă în mod direct, în public, se pedepseşte cu închisoarea de la 2
la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 439: Infracţiuni contra umanităţii
(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre
următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite
să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în
mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea
altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod,
cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor
admise de către dreptul internaţional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei
rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii;
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă
îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea,
sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de
a furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au
fost solicitate;
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau
prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios,
sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat
de oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenţia de a menţine acest regim.
CAPITOLUL II: Infracţiuni de război
Art. 440: Infracţiuni de război contra persoanelor
(1) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, asupra uneia sau mai multor persoane
protejate de dreptul internaţional umanitar, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea;
b) luarea de ostatici;
c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice ori suferinţe
fizice sau psihice grave, în special prin tortură sau mutilare;
d) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei
rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii;
e) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în
mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor
măsuri de constrângere;
f) aplicarea sau executarea unei pedepse severe, în special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsă privativă de libertate,
împotriva unei persoane care nu a fost judecată în cadrul unei proceduri legale şi imparţiale, care să ofere garanţiile
impuse de dreptul internaţional;
g) expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere gravă adusă sănătăţii prin:
1. efectuarea asupra acesteia de experienţe cu privire la care ea nu a consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil sau
care nu sunt necesare pentru sănătatea acesteia ori nu sunt efectuate în interesul său;
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2. prelevarea de ţesuturi sau organe de la aceasta în scopul transplantului, cu excepţia prelevării de sânge sau piele
efectuate în scop terapeutic, în conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţământul voluntar,
expres şi prealabil al persoanei;
3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fără ca acestea să fie necesare pentru
sănătatea persoanei şi fără ca ea să fi consimţit, în mod voluntar, expres şi prealabil;
h) supunerea unei persoane la un tratament degradant,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani în
forţele armate sau în grupuri armate, precum şi determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la
ostilităţi.
(3) Rănirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui membru al forţelor armate inamice
sau a unui combatant al părţii inamice, după ce acesta s-a predat fără condiţii sau care a fost scos din luptă în orice
mod, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, a uneia dintre următoarele fapte:
a) menţinerea ilegală în detenţie sau întârzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele
prevăzute în alin. (5) lit. a);
b) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al puterii ocupante, a unei părţi a populaţiei civile căreia el
îi aparţine, în teritoriul ocupat;
c) constrângerea, prin violenţă sau ameninţare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute în alin. (5) lit. a)
să servească în forţele armate ale inamicului;
d) constrângerea resortisanţilor puterii inamice să ia parte la operaţiunile de război îndreptate împotriva ţării lor, se
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Persoanele protejate de dreptul internaţional umanitar sunt:
a) într-un conflict armat cu caracter internaţional: persoanele protejate în sensul Convenţiilor de la Geneva din 12
august 1949 şi al Protocolului Adiţional I din 8 iunie 1977, în special răniţii, bolnavii, naufragiaţii, prizonierii de război şi
civilii;
b) într-un conflict armat fără caracter internaţional: răniţii, bolnavii, naufragiaţii şi persoanele care nu participă direct la
ostilităţi şi care se găsesc sub puterea părţii inamice;
c) într-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice, care
au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice.
Art. 441: Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, jefuieşte sau, cu încălcarea
dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare, distruge, îşi însuşeşte sau rechiziţionează
bunuri ale părţii inamice, aflate sub puterea părţii căreia îi aparţine făptuitorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la
10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în
justiţie drepturile şi acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora se pedepseşte
cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 442: Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional:
a) declanşează un atac împotriva personalului, instalaţiilor, materialului, unităţilor sau vehiculelor care participă la o
misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de menţinere a păcii, conform Cartei Naţiunilor Unite, şi care se bucură de
protecţia pe care dreptul internaţional umanitar o garantează civililor sau bunurilor cu caracter civil;
b) declanşează un atac împotriva personalului, clădirilor, unităţilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care
utilizează semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva, în conformitate cu dispoziţiile dreptului
internaţional umanitar, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, utilizează fără drept semnele
distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma
inamicului ori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cauzând astfel moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor
persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 443: Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional:
a) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la
ostilităţi;
b) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul internaţional
umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învăţământului, artei, ştiinţei, acţiunilor caritabile, monumentelor
istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau răniţii sunt adunaţi, precum şi împotriva oraşelor, satelor, locuinţelor sau
clădirilor neapărate ori zonelor demilitarizate sau asupra instalaţiilor ori echipamentelor ce conţin substanţe periculoase,
în măsura în care acestea nu sunt folosite ca obiective militare;
c) desfăşoară un atac prin mijloace militare, ştiind că el va cauza pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile,
răniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul
avantajului militar concret şi direct aşteptat;
d) utilizează o persoană protejată de dispoziţiile dreptului internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte,
zone sau forţe militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice;
e) utilizează, ca metodă de purtare a războiului, înfometarea deliberată a civililor, privându-i de bunurile indispensabile
supravieţuirii sau împiedicând, cu încălcarea dispoziţiilor dreptului internaţional umanitar, primirea ajutoarelor destinate
acestora;
f) declară sau ordonă că nu va exista îndurare pentru învinşi;
g) ucide sau răneşte, prin viclenie, un membru al forţelor armate inamice sau un combatant al forţelor inamice
se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
h) utilizează bunurile culturale protejate ca atare de dreptul internaţional umanitar, în special monumente istorice,
clădiri consacrate cultului religios, învăţământului, artei sau ştiinţei, pentru declanşarea unui atac prin mijloace militare
împotriva părţii inamice.
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(la data 01-feb-2014 Art. 443, alin. (1), litera G. din partea II, titlul XII, capitolul II completat de Art. 245, punctul 39. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(2) Desfăşurarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ştiind că ei va
cauza mediului înconjurător daune extinse, de durată şi grave, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul
avantajului militar concret şi direct aşteptat, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
Art. 444: Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă
Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional:
a) utilizează otravă sau arme cu substanţe otrăvitoare;
b) utilizează gaze asfixiante, toxice sau asimilate şi orice lichide, materii sau procedee similare;
c) utilizează arme care cauzează suferinţe fizice inutile
se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 445: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
TITLUL XIII: Dispoziţii finale
Art. 446: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia
dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I, a prezentului cod.
(2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu
modificările ulterioare, şi Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal.
-****-
Această lege a fost adoptată la data de 25 iunie 2009, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia
României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa
comună din data de 22 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 510 din data de 24 iulie 2009
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
 
 

România acordă o atenţie deosebită protecţiei copilului. 
În acest sens, legislaţia în domeniu a fost adaptată conform 

cerinţelor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi celor impuse de 
procesul integrării în Uniunea Europeană, precum şi altor tratate 
internaţionale pe care ţara noastră le-a ratificat. 

Prevenirea şi soluţionarea cu operativitate a cazurilor privind 
dispariţiile de copii reprezintă o prioritate pentru Poliţia Română, sens în 
care a fost elaborat Manualul de bune practici privind modul de acţiune 
al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi sau victime ale abuzurilor, 
traficului de persoane şi pornografiei infantile pe internet, ce reprezintă 
un nou concept de acţiune, în sistem integrat, menit să îmbunătăţească 
managementul resurselor umane şi să constituie un instrument practic şi 
util în activitatea poliţiştilor.  

Noul concept, are drept scop principal completarea şi 
eficientizarea procedurilor în activitatea de căutare şi investigare a 
copiilor dispăruţi, prin angrenarea mai multor structuri de poliţie şi 
stabilirea unui mod de acţiune unitar. 

Totodată, îşi propune să focalizeze atenţia asupra importantei ce 
trebuie acordată fiecărui caz de dispariţie a unui copil în circumstanţe 
alarmante, având în vedere necesitatea unei acţiuni rapide, profesioniste 
şi eficiente a poliţiei, în cadrul unui parteneriat cât mai larg cu societatea 
civilă şi cu toţi actorii disponibili să contribuie la prevenirea producerii 
unor adevărate drame umane, prin salvarea vieţii ori sănătăţii copilului. 

Practica judiciară a relevat, fără echivoc, faptul că salvarea unui 
copil dispărut în circumstanţe alarmante poate consolida atât parteneriatul 
instituţiei noastre cu comunitatea, cât şi încrederea şi respectul membrilor 
comunităţii faţă de poliţie, dar se poate întâmpla şi invers, atunci când, pe 
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fondul lipsei de profesionalism a unor poliţişti, se ratează rezultatul 
scontat de întreaga comunitate. 

Din punct de vedere poliţienesc, urmărirea şi identificarea 
copiilor dispăruţi este o activitate complexă informativ-operativă, 
criminalistică şi de cercetare penală, care se organizează la nivelul tuturor 
unităţilor de poliţie, se desfăşoară de către toate formaţiunile şi are drept 
scop clarificarea situaţiei acestei categorii de persoane. 

Sesizarea acestor cazuri se realizează prin intermediul plângerilor, 
denunţurilor adresate direct unităţilor de poliţie sau altor instituţii, cât şi 
din oficiu. 

Sarcina de soluţionare a cazurilor revine poliţiei, iar în cazul 
dispariţiilor cu suspiciuni de omor este obligatorie participarea 
procurorului criminalist. 

Când desfăşurăm astfel de activităţi legate de copii, trebuie să 
avem întotdeauna în minte tot ce se poate întâmpla atunci când există 
disfuncţii în această activitate.  

Şefii de unităţi vor fi conştienţi că trebuie să selecteze poliţiştii 
care garantează în mod clar o abordare diferită a fenomenului, care pun 
laolaltă motivare, cunoştinţe, eficienţă şi o atitudine umană. Astăzi, acest 
proces de selecţie se numeşte „managementul resurselor umane”. 

Cu toate că metodologia cu privire la „căutarea copiilor dispăruţi” 
concepută anterior, s-a dovedit un bun instrument de lucru, s-a simţit 
nevoia ca ea să fie evaluată şi completată, pentru a avea un format mai 
practic, adaptat pentru „munca de teren”.  

Acest manual specifică criteriile care stau la baza evaluării 
cazului de dispariţie, modalităţile concrete de acţiune, organizarea, 
componenţa şi atribuţiile punctului de coordonare a operaţiunilor 
(Centrului de monitorizare) şi ale celui de comandă de la locul 
dispariţiei, formate din specialişti din cadrul unităţilor operative 
(investigaţii criminale, ordine publică, poliţie rutieră, combaterea 
criminalităţii organizate, criminalistică, cercetarea şi prevenirea 
criminalităţii şi analiza informaţiilor), precum şi din alte structuri, în 
funcţie de situaţiile particulare de dispariţii.  

Totodată, cuprinde şi activităţi de prevenire, ce trebuie 
desfăşurate de poliţişti în colaborare cu societatea civilă, tocmai pentru a 
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diminua astfel de situaţii, create prin dispariţia copiilor de la domiciliu 
sau  din centrele de minori. 

În anexele manualului, sunt prezentate formulare standard ale 
actelor ce se întocmesc, începând din momentul sesizării evenimentului şi 
până la soluţionarea cazului şi  protocoalele de colaborare încheiate cu 
partenerii de acţiune.  

Cu siguranţă că, acest manual, prezentat într-un format practic şi 
adaptat pentru munca de teren, nu prevede toate situaţiile posibile  
însă, având în vedere că el va fi folosit de profesionişti, lucrarea va 
constitui un instrument eficient în rezolvarea cazurilor privind dispariţiile 
de copii. 
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CAPITOLUL I 
MODUL DE ACŢIUNE 

 
 

SECŢIUNEA I - ETAPELE DE REACŢIE 
 
 

Art. 1 - Mecanismul de reacţie al forţelor de poliţie în cazurile 
privind dispariţiile de copii, necesită parcurgerea următoarelor etape: 

a) etapa I - primirea sesizării;  
b) etapa a II - a - deplasarea unei echipe operative la faţa locului 

pentru evaluarea situaţiei de fapt şi stabilirea tipului de dispariţie; 
c) etapa a III - a - procedura de căutare şi investigare. 
 
Etapa I - Primirea sesizării 
 
Art. 2 
(1) Sesizarea dispariţiei unui copil se poate face prin plângere, 

denunţ ori din oficiu. 
(2) Aceasta poate fi primită pe mai multe căi: 
a) prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă „112”; 
b) prin sesizare directă la sediul unităţii de poliţie; 
c) prin sesizarea verbală a unei patrule din teren; 
d) în format electronic prin e-mail, pe site-ul Poliţiei Române; 
e) alte căi (mass-media, informare primită de la alte 

structuri/organizaţii etc.). 
(3) Cazul dispariţiei unui copil va fi înregistrat: 
a) fie pe o formă standardizată de „raport de eveniment”, în cazul 

sesizării telefonice, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1; 
b) fie pe baza sesizării/reclamaţiei de dispariţie depusă direct la 

poliţie de către părinţi/reprezentanţii legali ai copilului, conform 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 8

modelului prevăzut în Anexa nr. 2. 
(4) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (3), după înregistrarea 

cazului, se va proceda la audierea persoanei care sesizează dispariţia, 
conform îndrumarului din Anexa nr. 3. 

 
Art. 3 – Când sesizarea este făcută prin intermediul Sistemului 

Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, dispecerul de serviciu 
de la unitatea de poliţie sesizată, execută următoarele: 

a) stabileşte calitatea persoanei care face sesizarea (părinte/tutore, 
rudă, vecin etc.) şi îi solicită şi alte numere de telefon la care poate fi 
contactată; 

b) obţine informaţiile şi datele de bază cu privire la eveniment 
(numele şi prenumele copilului dispărut, porecla sau numele la care 
răspunde, descrierea acestuia, a eventualului suspect, respectiv data, ora 
şi împrejurările producerii evenimentului); 

c) consemnează datele obţinute în „raportul de eveniment”, 
întocmit conform Anexei nr. 1 şi înregistrează convorbirea dacă dispune 
de aparatura necesară; 

d) anunţă ofiţerul de serviciu de la unitatea de poliţie pe teritoriul 
căreia s-a produs evenimentul (poliţie municipală, orăşenească, post de 
poliţie comunal sau poliţia de sector în cazul Municipiului Bucureşti) şi 
ofiţerul de serviciu de la inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 

e) semnalează dispariţia Centrului Român pentru Copii Dispăruţi 
şi Exploataţi Sexual, denumit în continuare CRCDES, la numerele de 
telefon  021/3103116, 021/3102116, urmând ca după ce va deveni 
operaţională linia telefonică europeană de urgenţă pentru copii dispăruţi 
„116”, semnalările să fie făcute la acest număr, în baza protocolului de 
colaborare. 

 
Art. 4 
(1) Când sesizarea se face direct sau telefonic la o unitate de 

poliţie (municipală, orăşenească sau poliţia de sector în cazul 
Municipiului Bucureşti), ofiţerul de serviciu procedează potrivit art. 3 lit. 
a) – c) şi e) şi anunţă ofiţerul de serviciu de la inspectoratul de poliţie 
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judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 
(2) În cazul sesizărilor făcute direct sau telefonic la unitatea de 

poliţie  de pe raza căreia a dispărut copilul, poliţistul desemnat cu 
instrumentarea cazului, va semnala dispariţia la CRCDES, la numerele de 
telefon prevăzute la art. 3 lit. e);  

(3) Când sesizarea se face la un post de poliţie, poliţistul execută 
activităţile prevăzute în Anexa nr. 4. 

 
Art. 5 
(1) La semnalarea dispariţiei prin telefon, trebuie avut în vedere 

faptul că apelantul se află într-o stare de emoţie puternică, generată de 
dispariţia copilului, ceea ce poate conduce la primirea unei sesizări 
incomplete. Se recomandă, ca poliţistul care primeşte sesizarea primară 
să-şi păstreze calmul, să poarte un dialog logic cu apelantul, scurt şi la 
obiect, încercând într-un interval scurt de timp să obţină cât mai multe 
informaţii. 

(2) Ofiţerul de serviciu de la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a 
produs evenimentul, transmite datele consemnate poliţistului desemnat cu 
investigarea cazului şi îl informează cu privire la întreaga activitate 
desfăşurată până în acel moment. Efectuează verificări în baza de date 
„Urmăriţi” şi îi comunică dacă copilul figurează în evidenţă, înregistrările 
anterioare găsite, data şi locul în care a fost depistat etc.  

 
Etapa a II-a – Deplasarea unei echipe operative la faţa locului 

pentru evaluarea situaţiei de fapt şi stabilirea tipului de dispariţie 
(„în circumstanţe alarmante” sau „plecare voluntară”). Cercetarea 
criminalistică 

 
1. Deplasarea echipei operative la faţa locului 
 
Art. 6 
(1) Comunicarea evenimentului între dispeceratul central al 

inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al DGPMB şi subunităţi, se 
realizează prin sistemul radio VHF, Matra, Tatra sau telefonic, în funcţie 
de dotările subunităţilor, astfel încât datele operative şi măsurile dispuse 
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să ajungă cât mai urgent la poliţiştii implicaţi în soluţionarea cazului. 
(2) Organizarea intervenţiei poliţiei pentru verificarea şi 

soluţionarea apelurilor cetăţenilor se realizează în baza Planurilor de 
acţiune proprii întocmite la nivelul inspectoratului de poliţie 
judeţean/DGPMB şi subunităţile acestora. 

 
Art. 7 – În baza Planului de acţiune existent, ofiţerul de serviciu 

de la unitatea de poliţie sesizată va acţiona după cum urmează: 
a) dirijează la locul dispariţiei cele mai apropiate echipaje de 

poliţie, indiferent dacă  acestea fac parte din poliţia de ordine publică, 
rutieră sau alte structuri operative şi anunţă şeful/înlocuitorul aflat la 
comanda unităţii de pe raza căreia a dispărut copilul (în cazul posturilor 
de poliţie – şeful poliţiei la care este arondat postul) despre producerea 
evenimentului, în vederea deplasării la faţa locului; 

b) anunţă inspectorul şef/directorul general sau adjunctul acestora 
aflaţi la comanda unităţii, în vederea dispunerii alarmării Centrului de 
monitorizare; 

c) anunţă şeful structurii de investigaţii criminale, poliţistul de la 
formaţiunea urmăriri din cadrul inspectoratului de poliţie 
judeţean/DGPMB care lucrează pe linia de muncă „copii dispăruţi” şi 
echipa de cercetare la faţa locului;  

d) transmite poliţiştilor dirijaţi la locul dispariţiei datele necesare 
în vederea căutării copilului; 

e) raportează evenimentul la dispeceratul central al IGPR; 
f) ofiţerul de serviciu sesizat, va efectua verificări, prin Sistemul 

Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, la unităţile spitaliceşti, 
salvare şi centrele de minori de pe teritoriul de competenţă, precum şi în 
evidenţa accidentelor rutiere. 

 
2. Evaluarea situaţiei de fapt şi stabilirea tipului de dispariţie 
 
Art. 8 
(1) Toate forţele de poliţie dirijate la faţa locului, în conformitate 

cu prevederile art. 7 lit. a), au calitatea de organ prim-sesizat.  
(2) Poliţistul ajuns primul la faţa locului, verifică dacă 

evenimentul se confirmă, iar în caz pozitiv, până la sosirea echipei de 
cercetare criminalistică, va executa următoarele activităţi: 
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a) contactează părinţii copilului dispărut sau persoana care a 
sesizat evenimentul pentru a obţine informaţii referitoare la dispariţie şi 
notează datele de stare civilă ale copilului, semnalmentele, semnele 
particulare (iar în caz de răpire - ale suspectului, autovehiculul folosit de 
acesta etc.), obiectele personale ale copilului care lipsesc, momentul 
constatării dispariţiei etc.; 

b) obţine o fotografie cât mai recentă a copilului şi acordul 
părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la mediatizarea cazului (dacă 
acesta nu a fost dat în momentul sesizării dispariţiei); 

c) stabileşte circumstanţele în care a dispărut copilul; 
d) stabileşte când, unde şi de către cine a fost văzut copilul 

ultima dată; discută cu persoanele identificate; notează orice informaţie 
privind dispariţia, datele şi numărul de telefon ale persoanei care a 
furnizat-o; 

e) încadrează preliminar tipul dispariţiei (copil rătăcit, răpit, luat 
de unul din părinţi, fugit de acasă etc.); 

f) ia măsuri de conservare a locului dispariţiei, prin delimitarea 
zonei ce urmează a fi cercetată şi interzice accesul în acea zonă; 

g) verifică situaţia copilului (încredinţat spre creştere unuia 
dintre părinţi, aflat sub tutelă, curatelă etc.); 

h) se informează asupra stadiului de dezvoltare (fizică, mentală) 
a copilului; 

i) stabileşte zona considerată de siguranţă pentru copil; 
j) solicită trimiterea la faţa locului şi a altor poliţişti, dacă este 

cazul; 
k) notează datele de identificare şi numărul de telefon al tuturor 

persoanelor prezente la locul dispariţiei şi consemnează în agendă, în 
mod succint, informaţiile furnizate; 

l) obţine numele/prenumele/adresa/numărul de telefon ale 
prietenilor copilului şi rudelor apropiate; 

m) procedează la o verificare prealabilă a zonei limitrofe 
locuinţei, inclusiv a autoturismelor, locurilor întunecoase, spaţiilor 
înguste, tratând-o ca pe un tot unitar, ca şi loc al faptei; 

n) rămâne la faţa locului până la sosirea echipei de cercetare 
criminalistică; 
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o) pune la dispoziţia echipei de cercetare la faţa locului şi a 
poliţistului de investigaţii criminale, toate datele obţinute cu ocazia 
verificărilor preliminare; 

p) întocmeşte raportul cu activităţile desfăşurate. 
(2) Datele şi informaţiile obţinute vor fi comunicate în 

permanenţă ofiţerului de serviciu în vederea transmiterii acestora 
celorlalte unităţi implicate în activităţile de căutare, solicitării urmăririi la 
nivel naţional şi internaţional, consemnului la frontieră şi difuzării 
cazului în mass-media. 

 
Art. 9 
(1) Determinarea tipului de dispariţie (în circumstanţe alarmante 

sau plecare voluntară), este esenţială la începutul anchetei care vizează 
regăsirea unui copil dispărut. 

(2) Momentul declarării dispariţiei şi orele care urmează sunt de o 
importanţă capitală. Este indispensabilă o evaluare permanentă a modului 
în care evoluează situaţia. În orice clipă, eforturile de căutare trebuie să 
poată fi adaptate la elementele noi. 

(3) Trebuie reacţionat în modul cel mai potrivit cu putinţă; fără a 
subestima sau minimaliza cazul şi fără a exagera sau reacţiona excesiv. 

(4) Referitor la criteriile în funcţie de care se va determina 
caracterul alarmant al unei dispariţii, se va reţine că: 

a) aceste criterii sunt orientative, în nici un caz nu sunt limitative; 
b) elementele pe care le pune la dispoziţie persoana care reclamă 

dispariţia trebuie examinate cu grijă, pentru a evalua dacă dispariţia este 
sau nu alarmantă. Se va acorda atenţie convingerilor intime ale persoanei 
care face declaraţia; 

c) fiecare dispariţie este unică şi diferită. Fiecare situaţie trebuie 
văzută şi evaluată separat. Bunul simţ şi logica stau la baza unei abordări 
potrivite. 

 
Art. 10 - Sunt considerate dispariţii în circumstanţe alarmante, 

acele dispariţii care întrunesc cel puţin unul din următoarele criterii de risc: 
a) vârsta este sub 14 ani; 
b) ieşirea în afara zonei considerată de siguranţă (cunoscută de 

copil); 
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c) întârzieri în dezvoltarea mentală/fizică (handicap psiho-motor); 
d) aflarea sub tratament medical sau necesitatea luării unor  

medicamente care îi sunt indispensabile sănătăţii ori chiar vieţii; 
e) starea de pericol (intenţie de suicid, aflarea în compania unor 

persoane care îi pot periclita integritatea corporală, viaţa etc.); 
f) dispariţia nu se justifică, ţinând cont de profilul moral al 

copilului şi nu poate fi explicată logic (absenţa totală a oricărei intenţii de 
dispariţie, nu a luat cu sine niciun obiect personal etc.); 

g) condiţii meteorologice nefavorabile la momentul dispariţiei, de 
natură a-i periclita sănătatea sau viaţa; 

h) orice altă împrejurare care generează temeri cu privire la 
persoana copilului (există date şi indicii că acesta este victima unei 
infracţiuni de omor, lipsire de libertate, viol etc.).  

 
Art. 11 - În această categorie intră şi persoanele care nu au 

împlinit vârsta de 18 ani, şi care în mod voluntar sau în împrejurări 
necunoscute au părăsit domiciliul, unitatea de învăţământ, centrul de 
ocrotire etc. şi se încadrează în cel puţin unul din criteriile de risc 
prevăzute la art. 10 lit. c), d), e), g) şi h). 

 
Art. 12 - Nu se includ în categoria copiilor dispăruţi în 

circumstanţe alarmante, cei care părăsesc domiciliul pentru a se sustrage 
de la executarea unor sentinţe penale prin care instanţa a dispus internarea 
sau efectuarea tratamentului în unităţi de profil, ori de la urmărirea 
penală, precum şi cei care părăsesc domiciliul în mod voluntar sau  
repetat, exceptând situaţia în care aceştia se încadrează în unul din 
criteriile de risc menţionate la art. 10 sau 11, după caz. 

 
Art. 13 
(1) Aprecierea caracterului alarmant al dispariţiei o face, în primă 

instanţă, poliţistul/poliţiştii prim sesizat/sesizaţi, împreună cu echipa de 
cercetare criminalistică prezentă la faţa locului. 

(2) Dacă aceştia nu se pot pronunţa cu privire la acest aspect (au 
anumite incertitudini), decizia va fi luată de şeful unităţii 
/subunităţii/sectorului de poliţie, pe teritoriul căreia/căruia s-a produs 
evenimentul.  
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3. Cercetarea criminalistică 
 
Art. 14 - Echipa de cercetare criminalistică va efectua cercetarea 

la faţa locului cu respectarea obligatorie a dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
Art. 15 - Se consideră „loc al faptei” orice loc (casa, camera, 

maşina, curtea, câmpul, zona nelocuită etc.) unde pot fi descoperite probe 
care întăresc convingerea comiterii unei infracţiuni sau, dimpotrivă, 
probează că nu s-a comis.  

 
Art. 16 - Regulile de bază care trebuie respectate în cazul 

efectuării cercetării la faţa locului sunt: 
a) începeţi întotdeauna cercetarea gândindu-vă la tot ceea ce poate 

fi mai rău; 
b) deplasaţi-vă imediat la locul faptei, determinaţi circumstanţele 

în care s-ar fi putut produce evenimentul şi folosiţi-vă toate capacităţile 
pentru a trata problema; 

c) gândiţi abstract (nu logic – fără idei preconcepute), luaţi în 
considerare toate posibilităţile. 

 
Art. 17 – Echipa de cercetare criminalistică va avea în atenţie 

respectarea celor şapte componente ale cercetării la faţa locului, 
prevăzute în Anexa nr. 5, şi va efectua următoarele activităţi: 

a) delimitează locul faptei; 
b) colectează toate datele cu privire la caz, de la poliţistul 

(poliţiştii) ajuns primul la faţa locului;  
c) analizează şi coroborează informaţiile furnizate de martori 

sau alte persoane prezente; 
d) demarează activitatea de audiere a reclamanţilor, martorilor 

precum şi a tuturor persoanelor care deţin date în legătură cu cazul; 
e) evaluează datele obţinute şi, dacă există indicii că a fost 

victima unei infracţiuni (omor, lipsire de libertate etc.), solicită prezenţa 
procurorului criminalist; 

f) cercetează amănunţit locul dispariţiei în vederea identificării, 
localizării, fixării şi ridicării următoarelor categorii de urme, obiecte şi 
înscrisuri:  
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1. urme papilare, ce pot fi relevate de pe obiectele de uz personal, 
mobilier, înscrisuri, precum şi din alte locuri accesibile copilului dispărut 
şi ale căror fotograme executate la mărime naturală, cu etalon metric, vor 
fi ataşate fişei de identificare tip „D”, pentru a fi comparate cu 
impresiunile cadavrelor şi persoanelor cu identitate necunoscută din baza 
de date PRINTRAK BIS; 

2. urme biologice, descoperite pe articolele de îmbrăcăminte sau 
alte lucruri folosite de copilul dispărut, cum ar fi: fire de păr, spută, 
salivă, urme de spermă sau resturi de unghii, urme cu aspect de sânge ori 
resturi de ţesut biologic, în vederea stabilirii grupei sanguine ori a 
profilului genetic; 

3. înscrisuri din care să rezulte intenţiile copilului dispărut: 
jurnale, bilete lăsate în mod voit, bilete de călătorie, cărţi sau reviste cu 
tematică de aventuri ori psihologică, care prezintă semne că au fost 
aprofundate de către acesta, şi orice alte înscrisuri referitoare la 
persoanele cu care poate intra în legătură (agende telefonice, 
corespondenţă, diverse adrese etc.); 

4. documente ce atestă antecedentele medicale ale copilului, grupa 
sanguină, particularităţi ale sistemului osos şi dentar (bilete de externare 
din spital, reţete medicale, radiografii etc.) sau medicamente întrebuinţate 
în mod curent; 

5. obiecte care relevă particularităţi ale aparatului dentar, auditiv, 
vizual ori ale sistemului osos (proteze dentare, oculare, auditive sau 
ortopedice, aparate de corecţie a coloanei vertebrale sau dentiţiei, 
încălţăminte ortopedică, ochelari, cârje, bastoane, fotolii rulante pentru 
copiii cu dizabilităţi etc.), precum şi alimente care păstrează urmele 
dinamice ale dentiţiei (fructe, ciocolată, brânză etc.); 

6. fotografii în grup sau de portret reprezentând pe dispărut sau 
alte persoane, pentru a fi utilizate în procesul de identificare a acestuia, 
dar şi de identificare a anturajului pe care-l frecventează; (pentru 
obţinerea unei fotografii corespunzătoare vor fi consultate şi evidenţele 
MIRA); 

7. toate urmele ridicate vor fi sigilate şi ambalate conform 
procedurii, anexându-se la dosarul cauzei, dacă nu sunt supuse examinării 
sau expertizării, menţionând despre acestea şi în fişa tip „D”, pentru 
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verificări în bazele de date ale sistemelor IMAGETRAK, PRINTRAK 
BIS şi CDN; 

g) procedează la un control amănunţit al zonei limitrofe 
locuinţei, inclusiv al autoturismelor parcate, locurilor întunecoase, 
spaţiilor înguste, canalelor, pivniţelor etc.; 

h) întocmeşte un proces verbal  în care se consemnează 
activităţile efectuate, urmele, obiectele şi înscrisurile ridicate. 

 
Art. 18 –  După faza cercetării la faţa locului, specialistul 

criminalist, va executa următoarele: 
 
a) pe linia utilizării sistemului IMAGETRAK: 
1. va implementa în sistem fişa tip IMAGETRAK a copilului 

dispărut, primită în format electronic de la poliţistul de investigaţii 
criminale, cu menţiunea „Copil Dispărut” şi va completa în câmpul 
„Note” de la „reţineri deţinut”, detalii privind: data, locul, ora şi 
împrejurările dispariţiei precum şi detaliile referitoare la articolele de 
îmbrăcăminte sau alte informaţii care pot fi valorificate pentru 
soluţionarea cauzei: 

-  va scana fotografia copilului dispărut, la o rezoluţie 
corespunzătoare efectuării potrivirii faciale, iar în cazul în care nu poate 
fi obţinută fotografia copilului, va întocmi portretul vorbit; fotografia  va 
fi  introdusă în sistem chiar şi în situaţia în care nu corespunde cerinţelor 
sistemului IMAGETRAK;  

-  în cazul persoanelor care au comis infracţiuni contra vieţii şi 
sănătăţii persoanei, va completa câmpul „Motivul Introducerii” cu tipul 
infracţiunii comise, iar la solicitarea scrisă a poliţistului de investigaţii 
criminale, va căuta în baza de date persoanele cercetate sau condamnate 
pentru abuzuri/tentative sexuale sau de altă natură asupra copiilor, şi va 
prezenta lista cu persoanele selectate poliţiştilor anchetatori, în vederea 
verificării acestora cu operativitate; 

2. va transmite „Fişa copilului dispărut” completată conform 
Anexei nr. 6 ce a fost primită în format electronic de la formaţiunea de 
investigaţii criminale la următoarele adrese de Intrapol: 
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- presa@igpr.local în vederea mediatizării în mijloacele centrale 
de informare; 

- secretariat_dic@igpr.local în vederea implementării în pagina WEB; 
- dispecer_igpr@igpr.local în vederea transmiterii la toate  

IPJ-urile şi dispeceratul IGPF; 
3. efectuează verificări privind copilul dispărut în secvenţa 

destinată categoriei „dromomani”, precum şi în baza de date cu copiii 
dispăruţi, implementaţi în sistem. 

 
b) pe linia utilizării sistemului CDN: 
1. împreună cu poliţistul de investigaţii criminale completează, în 

trei exemplare,  Fişa de identificare tip „D” (dispărut),  din care unul va 
rămâne la dosarul cauzei, cel de-al doilea la serviciul criminalistic, pentru 
implementare în aplicaţia CDN, iar ultimul va fi înaintat la Institutul de 
Criminalistică;  

2. periodic, lucrători din cadrul compartimentului Identificări 
Judiciare, efectuează comparaţii antropologice judiciare între 
semnalmentele, semnele particulare, obiectele personale şi de 
vestimentaţie ale copilului dispărut şi cele ale persoanelor şi cadavrelor 
cu identitate necunoscută, găsite după producerea evenimentului, din 
baza de date CDN, sistem ce funcţionează la nivelul serviciilor 
criminalistice teritoriale, ca o bază de date centrală. 

 

c) Pe linia utilizării sistemului PRINTRAK BIS - urmele 
papilare ridicate de pe obiectele de uz personal ale copilului cu ocazia 
investigării tehnico-ştiinţifice de la locului dispariţiei, vor fi implementate 
în acest sistem, în vederea comparaţiilor dactiloscopice ulterioare între 
aceste urme şi impresiunile papilare ale persoanelor şi cadavrelor cu 
identitate necunoscută, introduse în sistem după data dispariţiei. 

 

Etapa a III-a – Procedura de căutare şi investigare  
 

1. Urmărirea la nivel naţional, internaţional, consemnul şi 
mediatizarea 

 
Art. 19 - După sesizarea dispariţiei, imediat ce au fost obţinute 

datele de stare civilă, fotografia, semnalmentele, semnele particulare şi 
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obiectele de îmbrăcăminte ale copilului dispărut, prin birourile 
/compartimentele urmăriri din cadrul serviciilor de investigaţii criminale 
de la inspectoratul de poliţie judeţean/DGPMB se solicită: 

a) darea în urmărire la nivel naţional; 
b) consemnul la frontieră; 
c) căutarea la nivel internaţional prin intermediul Centrului de 

Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol. 
 
Art. 20 - Structurile de investigaţii criminale/dispeceratele vor 

trimite datele referitoare la copilul dispărut, în vederea mediatizării, către 
birourile de relaţii publice prin orice canal de comunicare ce poate 
asigura o difuzare cât mai rapidă (Internet, Intranet, fax, difuzare directă). 

 
Art. 21 - Prin purtătorul de cuvânt al unităţii se asigură 

transmiterea operativă, către presa scrisă şi audiovizuală (prin e-mail sau 
difuzare directă reporterilor acreditaţi), a fotografiei, semnalmentelor, 
datelor personale ale copilului dispărut, precum şi a altor informaţii de 
interes public privind cazul. Totodată, acesta va solicita şi prezentarea 
imediată a cazului pe posturile locale de televiziune, cu menţiunea „se 
impune o mediatizare amplă”. 

 
Art. 22 - Prin intermediul aceloraşi canale de comunicare se 

asigură transmiterea către structurile de investigaţii criminale a tuturor 
informaţiilor privind cazurile de copii dispăruţi, furnizate de mass-media 
şi societatea civilă. 

 
Art. 23 - Centrul de Comunicaţii şi Informatică din Inspec-

toratul General al Poliţiei Române publică pe site-ul de Internet 
www.politiaromana.ro dispariţia copiilor prin intermediul a două 
instrumente distincte: 

a) implementarea datelor şi fotografiei acestora în cadrul 
modulului Comunicate, la solicitarea Direcţia Management Organizatoric 
şi Comunicare Publică - Serviciul Presă şi Relaţii Publice (în momentul 
primirii e-mail-ului de la Centrul de Monitorizare după declanşarea 
acţiunilor de căutare); 
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b) actualizarea bazei de date din secţiunea Urmăriţi pentru 
pagina WEB – la solicitarea Direcţiei de Investigaţii Criminale - Serviciul 
Urmăriri, pe baza „fişei copilului dispărut”, primită de la unitatea de 
poliţie care a solicitat darea în urmărire la nivel naţional, înregistrată cu 
ID de identificare.  

 
Art. 24 - În baza protocoalelor încheiate cu asociaţiile şi 

organizaţiile neguvernamentale, se va solicita sprijinul acestora în 
vederea  tipăririi şi difuzării de postere/fluturaşi conţinând fotografia, 
numele, vârsta, semnalmentele, obiectele de îmbrăcăminte ale copilului 
dispărut, data şi locul dispariţiei, precum şi numerele de contact unde se 
pot comunica date şi informaţii cu privire la acesta. Materialele vor fi 
distribuite în locuri publice, intens frecventate, prin poliţiştii care 
efectuează muncă de teren. 

 
2. Centrul de monitorizare  

 

Art. 25 – (1) Centrul de monitorizare va avea următoarea 
componenţă: 

a) inspectorul şef sau înlocuitorul la comandă; 
b) şeful serviciului de investigaţii criminale; 
c) şeful serviciului criminalistic sau un specialist criminalist 

IMAGETRAK; 
d) şeful serviciului poliţiei de ordine publică; 
e) şeful serviciului de poliţie rutieră; 
f) şeful serviciului de investigaţii criminale din cadrul secţiei 

regionale de poliţie transporturi; 
g) poliţistul specialist pe trafic de persoane sau combaterea 

criminalităţii informatice din cadrul Serviciului de Combatere a 
Criminalităţii Organizate; 

h) poliţistul psiholog din cadrul structurii teritoriale; 
i) un poliţist din cadrul compartimentului de cercetare şi 

prevenire a criminalităţii; 
j) un analist din cadrul unităţii teritoriale de analiza informaţiilor; 
k) ofiţerul de presă. 
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(2) Având în vedere specificul DGPMB, Centrul de monitorizare 
se va constitui la nivelul sectorului pe raza căruia s-a produs evenimentul 
şi va avea componenţa prevăzută la alin. (1) adaptată la schema de 
organizare a sectorului. Pentru structurile care nu sunt cuprinse în schema 
de organizare a sectorului, se vor solicita specialişti de la unitatea 
ierarhică.  

(3) Când sunt indicii că dispariţia copilului este urmare a 
săvârşirii unei infracţiuni, Centrul de monitorizare se va constitui la 
nivelul DGPMB. 

 
Art. 26 - Centrul de monitorizare asigură coordonarea tuturor 

activităţilor care vor fi desfăşurate la locul dispariţiei, astfel: 
a) dispune constituirea unui punct de comandă la locul 

producerii evenimentului;  
b) evaluează dacă resursele umane şi materiale asigură 

desfăşurarea unei investigaţii complete şi temeinice şi se ocupă de 
mobilizarea acestora; 

c) la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, dacă se impune, 
solicită sprijin de specialitate şi efective suplimentare din cadrul 
DGPMB; 

d) obţine harta localităţii/sectorului pe raza căreia/căruia s-a 
produs evenimentul, marchează zona de căutare şi procedează la 
sectorizarea acesteia, asigură instruirea întregului personal cu privire la 
procedurile şi tehnicile de acţiune; 

e) solicită sprijin, dacă se impune, şi altor unităţi din cadrul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul de Aviaţie etc.); 

f) fiecare membru al centrului de monitorizare, în funcţie de 
datele rezultate din anchetă, va dispune măsurile corespunzătoare, 
conform competenţei (verificări pe linia traficului de persoane, a 
pornografiei infantile pe internet, lipsirii de libertate etc.); 

g)psihologul se deplasează la locul dispariţiei şi întocmeşte „Fişa 
psihocriminologică a copilului dispărut”, conform modelului prevăzut în 
Anexa nr. 7, în vederea redactării profilului psihologic al acestuia; 
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h) analistul realizează analize operaţionale pe baza datelor şi 
informaţiilor rezultate din anchetă, puse la dispoziţie; 

i) solicită sprijin partenerilor de acţiune din societatea civilă prin 
activarea protocoalelor de colaborare încheiate cu aceştia; 

j) informează permanent Inspectoratul General al Poliţiei Române 
cu privire la evoluţia activităţilor de căutare/investigare; 

k) la solicitarea şefului punctului de comandă, dacă acesta 
consideră oportună transmiterea urgentă a unor detalii referitoare la 
dispariţie către populaţie, prin purtătorul de cuvânt al unităţii, organizează 
o scurtă conferinţă de presă, în cadrul căreia va fi comunicat un număr de 
telefon la care poate suna orice persoană pentru a furniza informaţii care 
au legătură cu dispariţia; 

l) menţine legătura cu reprezentanţii mass-media şi îi informează 
periodic, cu privire la mersul cercetărilor prin purtătorul de cuvânt al 
unităţii, fără ca prin aceasta să se aducă prejudicii anchetei efectuate în 
cauză. 

 
3. Mobilizarea forţelor la operaţiunile de căutare şi 

investigare 
 
Art. 27 - La baza operaţiunilor derulate de poliţie vor sta două 

componente:  
a) componenta de căutare, ce va fi compusă din forţe aparţinând 

tuturor structurilor operative ale poliţiei, forţe ale celorlalte structuri din 
cadrul MIRA, precum şi parteneri/voluntari din societatea civilă; 

b)  componenta de investigare, va fi formată din poliţişti de 
investigaţii criminale, de combatere a criminalităţii organizate, de ordine 
publică, criminalişti şi psihologi. 

 
Art. 28  
(1) Din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 

poate fi solicitat sprijinul următoarelor structuri: 
a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 
b) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române; 
c) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
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d) Inspectoratul de Aviaţie; 
e) Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă. 
(2) Din cadrul unor autorităţi centrale/locale şi entităţi ale 

societăţii civile, în condiţiile legii sau în baza protocoalelor de colaborare 
existente, se poate solicita sprijin  următoarelor instituţii: 

a) Ministerul Sănătăţii Publice;  
b) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 
c) Oficiul Român pentru Adopţii; 
d) autorităţile teritoriale de ordine publică; 
e) Asociaţia Chinologică Romană; 
f) Asociaţia Naţionala a Detectivilor Particulari din România; 
g) Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere 

din M.A.I.; 
h) Mass-media; 
i) Societăţi specializate de pază şi protecţie; 
j) Centrele de Ocrotire şi Plasament; 
k) Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual; 
l) Organizaţia ,,Salvaţi Copiii”; 
m) alte asociaţii/organizaţii neguvernamentale. 
 
Art. 29 – Activităţile de căutare şi investigare se vor desfăşura în 

paralel, până la găsirea copilului dispărut. 
 
Art. 30 
(1) La locul producerii evenimentului se constituie un punct de 

comandă, format din: 
a) şeful unităţii de poliţie pe raza căruia s-a produs evenimentul; 
b) şeful biroului de poliţie rutieră, 
c) şeful structurii de ordine publică; 
d) analistul şi psihologul din cadrul Centrului de Monitorizare; 
e) poliţistul de la formaţiunea urmăriri din cadrul inspectoratului 

de poliţie judeţean/DGPMB, care lucrează pe linia de muncă „copii 
dispăruţi”. 

(2) Şeful punctului de comandă va fi nominalizat în mod expres 
de şeful Centrului de Monitorizare, avându-se în vedere experienţa, 
pregătirea şi capacitatea organizatorică. 
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Art. 31 - Principalele atribuţii ale şefului punctului de comandă 
sunt: 

a)  va coordona toate activităţile de căutare/investigare şi va 
asigura cooperarea dintre efectivele participante, fiind singurul care 
decide şi stabileşte concret sarcinile fiecărui participant/colectiv, în 
funcţie de evoluţia cazului; 

b)  organizează o şedinţă operativă de informare, cu participarea 
poliţistului (poliţiştilor) ajuns primul la locul faptei, a poliţistului de 
investigaţii criminale şi a celorlalţi membri ai echipei de cercetare 
criminalistică, activitate ce se va desfăşura în sistem închis, nefiind 
permisă participarea membrilor familiei/reclamantului;  

c)  evaluează situaţia de fapt şi stabileşte strategia de lucru 
(priorităţile, necesarul de personal şi logistică, regulile de funcţionare şi 
coordonare a anchetei, repartizarea sarcinilor între formaţiuni, 
modalităţile în care se va efectua schimbul şi transmiterea de informaţii); 

d)  primeşte şi analizează raportul scris al poliţistului ajuns 
primul la faţa locului, rapoartele scrise ale poliţistului de investigaţii 
criminale, ale celorlalţi poliţişti  care au desfăşurat activităţi la faţa 
locului şi nominalizează un poliţist care va întocmi un opis cu toate 
activităţile întreprinse până în acel moment; 

e)  anunţă procurorul criminalist de la parchetul competent, 
atunci când sunt indicii că dispariţia copilului este urmare a săvârşirii 
unei infracţiuni (omor, tentativa de omor, lipsire de libertate etc.); 

f)  dispune utilizarea câinilor specializaţi pentru preluarea urmei 
de miros de la unitatea de poliţie proprie sau solicită sprijin în acest sens 
de la cea mai apropiată unitate de poliţie, ori, după caz, folosirea câinilor 
de identificare cadavre; 

g)  formează echipe de căutare/investigare, măsură ce presupune 
acoperirea zonei cu patrule pedestre, în principal fiind vizată zona în care 
copilul a fost văzut ultima dată; 

h)  solicită, dacă este necesar, personal suplimentar în sprijinul 
echipelor care acţionează în teren; 

i)  apreciază dacă se impune prezenta unui cadru medical care să 
poată acorda primul ajutor la faţa locului şi, după caz, solicită prezenţa 
unei ambulanţe; 
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j)  asigură coordonarea activităţii tuturor forţelor implicate în 
căutare  (personal auxiliar,voluntari etc.), aflaţi sub comanda sa; 

k)  verifică dacă autorităţile cu atribuţii pe linia protecţiei 
copilului au fost sesizate cu privire la caz şi corect informate; 

l)  monitorizează modul de transpunere în practică a dispoziţiilor 
procedurale de către membrii echipei de cercetare/investigare; 

m)  dispune verificarea în evidenţele cazierului judiciar a tuturor 
persoanelor incluse în cercul de suspecţi; 

n)  solicită sprijin Centrului de monitorizare pentru mediatizarea 
noilor aspecte ale cazului, dacă situaţia o impune; 

o)  asigură asistenţa psihologică a familiei copilului dispărut atât 
prin psihologul desemnat, cât şi prin psihologi din cadrul unor servicii 
sociale sau, după caz, aparţinând partenerilor de acţiune din cadrul 
societăţii civile, în baza protocoalelor de colaborare existente;  

p)  permanent, pune la dispoziţia analistului noile date rezultate 
din anchetă pentru completarea analizei iniţiale şi, ulterior, pentru 
elaborarea pachetului analitic; 

q)  colaborează cu psihologul care a întocmit profilul psihologic 
al copilului dispărut pentru identificarea unor destinaţii şi comportamente 
probabile ale acestuia. 

 
 

SECŢIUNEA a II-a - COMPONENTA DE CĂUTARE 
 
Art. 32 
(1) În activitatea de căutare vor fi angrenate atât efectivele, cât şi 

logistica partenerilor de acţiune, în baza protocoalelor încheiate cu aceştia. 
(2) Chiar dacă se sesizează dispariţia copilului în diferite 

împrejurări, obligatoriu se vor desfăşura activităţi de căutare şi în 
locuinţa de fapt a acestuia (întrucât există posibilitatea întoarcerii la 
domiciliu), dar şi pentru ridicarea unor obiecte personale necesare 
anchetei sau identificarea de urme/mijloace materiale de probă lăsate de 
copil sau, după caz, de suspect. 

 
Art. 33 - Regulile fundamentale în căutarea copiilor constau în: 
a)  instruirea întregului personal cu privire la procedurile şi 
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tehnicile de acţiune şi furnizarea de către şeful punctului de comandă a 
tuturor informaţiilor legate de caz, şefilor echipelor de căutare şi 
diseminarea acestora la nivelul tuturor căutătorilor;  

b)  stabilirea „zonei de căutare”, ţinând cont de locul dispariţiei 
copilului (prin încercuirea cvartalului de blocuri în care este poziţionat 
locul dispariţiei, a zonei împădurite etc.) şi dispunerea radială a echipelor 
de căutare/cercetare în raport cu punctul de comandă; 

c)  utilizarea câinilor de serviciu specializaţi se va face anterior 
desfăşurării dispozitivului de căutare; 

d)  împărţirea pe echipe a efectivelor participante la operaţiunile 
de căutare de către şeful punctului de comandă şi nominalizarea unui 
poliţist care va conduce fiecare echipă, stabilirea perimetrului unde 
acestea vor executa căutarea/scotocirea, avându-se în vedere ca între 
membrii echipelor să existe legături de vedere; 

e)  activităţile de căutare se materializează într-o scotocire 
amănunţită a zonei, concomitent, cu desfăşurarea unei anchete din „uşă-n 
uşă” în cadrul căreia vor fi contactaţi direct şi chestionaţi patronii de 
localuri, vânzătorii ambulanţi sau de la chioşcuri, muncitorii de la 
utilităţile publice, trecătorii cărora le va fi prezentată fotografia copilului 
dispărut; 

f)  vor fi avute în vedere spaţiile înguste, locurile întunecoase, 
imobilele părăsite, autovehiculele abandonate (inclusiv camioane, 
remorci sau spaţii destinate depozitării) şi particularităţile fizico-
geografice ale terenului (zone împădurite, vegetaţie abundentă, cursuri de 
apă, bălţi, râpe, puţuri petroliere, fântâni etc.);  

g)  vor fi verificate toate autovehiculele care ies din zona de 
căutare; 

h) fiecare căutător este obligat să anunţe şeful echipei de căutare, 
atunci când identifică o probă/mijloc material de probă, fără să îl atingă 
sau să-l mute din loc; 

i)  atunci când situaţia impune, se va solicita sprijinul 
pompierilor, unităţilor militare, echipelor de descarcerare, a unităţilor 
specializate în scotocire (aviaţie, scafandri) sau al voluntarilor; 

j)  ulterior, în funcţie de rezultatul primelor căutări din imediata 
apropiere a locului dispariţiei, raza de acţiune va fi extinsă în cercuri 
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concentrice până la acoperirea integrală a zonei în care ar fi putut ajunge 
copilul de la momentul dispariţiei până la declanşarea acţiunilor de 
căutare; 

k)  pe măsura extinderii acţiunii de căutare, informaţiile şi datele 
obţinute  vor fi comunicate operativ şefului punctului de comandă pentru 
stabilirea noilor direcţii de acţiune; 

l)  vor fi reluate căutările, în special, în locurile unde nu a fost 
găsită nici o persoană cu ocazia căutării iniţiale şi se va reveni la acel loc 
până la clarificarea situaţiei; 

m)  întreaga activitate de căutare se va consemna în scris, de 
fiecare şef de echipă, prin întocmirea de procese-verbale (rapoarte) în 
care vor consemna fiecare activitate desfăşurată; 

n)  realizarea unui opis centralizator care să cuprindă numele şi 
apartenenţa fiecărui căutător (poliţist, jandarm sau personal al 
organizaţiilor neguvernamentale, şi numele unităţii/structurii sau ONG 
din care face parte), precum şi zona strict delimitată în care a acţionat; 

o)  este interzisă folosirea personalului neautorizat şi neinstruit 
corespunzător la activităţile de căutare; 

p)  în funcţie de posibilităţi, în locurile care prezintă interes 
operativ din perimetrul de căutare, se va avea în vedere, 
filmarea/fotografierea acestora, întrucât există posibilitatea introducerii 
copilului sau  a cadavrului acestuia, după efectuarea căutării. 

 
 
SECŢIUNEA a III- a – COMPONENTA DE INVESTIGARE 
 
1. Atribuţiile punctului de comandă şi indicaţii privind 

efectuarea anchetei în vecinătate 
 
Art. 34 
(1) Componenta de investigare este o activitate care se desfăşoară 

concomitent cu cea de căutare şi presupune interogarea unui număr 
maxim de persoane care ar fi văzut ceva şi care ar putea avea relevanţă 
pentru ancheta în curs. Experienţa a arătat că şi cel mai mic detaliu poate 
fi extrem de important. 
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(2) Punctul de comandă constituit la locul producerii 
evenimentului, pe această componentă, efectuează următoarele: 

a) verifică acurateţea informaţiilor primite, precum şi a oricăror 
alte date şi informaţii rezultate din verificările preliminare; 

b)  obţine o descriere sumară a evoluţiei familiei; 
c) analizează şi evaluează toate informaţiile şi probele ridicate; 
d)  alcătuieşte un cerc de suspecţi, în care va include obligatoriu 

persoanele din zonă cunoscute cu antecedente pentru abuzuri sau 
tentative de abuz asupra copiilor şi ia măsuri de verificare a acestora; 

e) întocmeşte un plan de acţiune pentru continuarea investigaţiei; 
f) obţine numele/prenumele/adresa şi numerele de telefon ale 

prietenilor, rudelor apropiate ale copilului, şi procedează la verificarea şi 
investigarea acestora; 

g) efectuează verificări la toate unităţile spitaliceşti şi 
laboratoarele de medicină legală de pe raza de competenţă; 

h) solicită extinderea verificărilor la nivel naţional prin 
întocmirea unei note de caz cu datele operative obţinute; 

i) efectuează verificări în bazele de date din cadrul MIRA 
(serviciul public comunitar de evidenţă informatizată a persoanei, 
serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple, IGPF, bazele de date PRINTRAK BIS/IMAGETRAK/CDN),  
precum şi în evidenţele altor structuri;  

j) completează fişele menţionate la art. 18; 
k) procedează la actualizarea aplicaţiei „Urmăriţi”, prin 

introducerea semnalmentelor şi a semnelor particulare ale copilului , 
precum şi a tuturor datelor de interes operativ rezultate din cercetarea la 
faţa locului, făcând menţiune despre acordul familiei pentru mediatizarea 
cazului; 

l) demarează activităţile de audiere a martorilor şi coroborează 
datele obţinute din cercetarea la faţa locului cu informaţiile furnizate de 
martori, precum şi cu datele rezultate din istoricul familiei copilului 
dispărut; 

m) în baza concluziilor rezultate din coroborarea tuturor 
categoriilor de date/informaţii şi probe deţinute stabileşte ipotezele de 
lucru; 
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n) solicită sprijin Centrului de monitorizare pentru efectuarea 
demersurilor necesare în vederea testării la poligraf a persoanelor 
suspecte (este indicat ca testarea să fie făcută cât mai devreme posibil, 
astfel încât persoana vizată să perceapă activitatea de testare drept o 
procedură standard a cercetărilor preliminare, în subconştient persoana 
realizând că “aşa se face” şi nicidecum că ar fi suspectă). 

 
Art. 35 
(1) În funcţie de locul şi împrejurările în care a dispărut 

copilul, şeful punctului de comandă va decide dacă echipele angrenate în 
activităţile de căutare vor efectua şi ancheta în vecinătate. 

(2) În cadrul activităţilor de investigare,  vor fi avute în vedere 
următoarele indicaţii: 

2.1. Repartizarea sarcinilor se va face pe baza planului străzilor, 
fiecare echipă va primi o fotografie recentă a copilului dispărut, 
descrierea exactă a persoanei dispărute (semnalmente, semne particulare, 
obiecte de îmbrăcăminte etc.) şi o fişă pe care figurează întrebările ce 
trebuie puse. 

2.2. Derularea anchetării în vecinătate, este indicat să se 
desfăşoare în două faze: 

2.2.1. Acţiuni imediate: 
a) încă de la investigaţia preliminară (efectuată imediat după 

semnalarea evenimentului), cantitatea mărturiilor şi a informaţiilor 
primează asupra exactităţii acestora. Este esenţial să se contacteze un 
număr maxim de persoane în vederea filtrării informaţiilor disponibile. 
Rapiditatea cu care sunt colectate informaţiile este primordială, dat fiind 
faptul că, pe baza acestei prime anchete, se pot culege elemente 
importante care pot fi exploatate imediat. 

b) se notează persoanele absente de la domiciliu în momentul  
desfăşurării anchetei în vecinătate, întrucât este posibil ca acestea să se fi 
aflat acasă la momentul dispariţiei şi să cunoască anumite elemente 
importante; 

c) este indicat să se facă o listă a locuitorilor de pe stradă, din 
cartier sau din vecinătate, prin consultarea bazei de date privind evidenţa 
persoanelor, iar toate persoanele care figurează pe această listă să fie 
contactate sistematic; 
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d) este important, în această fază, să se noteze numerele de 
înmatriculare, marca, tipul şi culoarea tuturor vehiculelor, care se află în 
staţionare pe stradă sau în vecinătate, pentru a putea verifica operativ cui 
aparţin acestea; 

e) şeful punctului de comandă trebuie informat permanent cu 
privire la evoluţia anchetei în vecinătate, elementele importante şi care se 
impun a fi exploatate rapid, trebuie să îi fie comunicate imediat, în 
vederea orientării cercetărilor. 

2.2.2. Acţiuni ulterioare: 
a) se va aprofunda ancheta pe baza informaţiilor selectate în 

cursul anchetei preliminare; 
b) se va proceda la audierea detaliată a martorilor despre care se 

estimează că deţin informaţii care se pot dovedi importante în caz, iar 
elementele rezultate vor fi verificate şi exploatate rapid; 

c) se vor chestiona persoanele care, prin natura profesiei lor 
frecventează cartierul (factorul poştal, servicii de livrare la domiciliu, 
serviciul de colectare a deşeurilor...) sau care tranzitează la aceleaşi ore 
zona (persoane care fac jogging, se plimbă) şi care cunosc anumite 
obiceiuri şi uzanţe ale cartierului. Contribuţia acestora la anchetă poate fi 
importantă, în măsura în care pot semnala anumite situaţii suspecte sau 
neobişnuite (ex: poate au văzut persoana dispărută altundeva, fără să îi fi 
dat atenţie la acel moment). 

 
 
2. Audierea şi interogatoriul 
 
Art. 36 
(1) Audierea persoanelor implicate are drept scop obţinerea 

informaţiilor necesare pentru stabilirea elementelor critice ale cazului sau 
pentru a proba un fapt prin corelarea probelor deţinute cu declaraţiile 
persoanelor implicate în caz. 

(2) Audierea martorilor presupune un proces de clarificare a 
aspectelor legate de caz. 

(3) În cadrul audierii, poliţistul se va ghida după regulile 
prevăzute în Anexa nr. 8. 
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Art. 37 
(1) În cursul investigării unui caz de dispariţie/răpire a unui copil, 

persoanele implicate trebuie identificate în cel mai scurt timp, iar 
declaraţiile acestora analizate în vederea: 

a) obţinerii informaţiilor pentru descoperirea cu operativitate a 
detaliilor privind identificarea suspectului sau a locaţiei la care se află 
copilul dispărut, clarificarea probelor existente în cauză sau necesitatea 
obţinerii unor autorizaţii de percheziţie; 

b) prevenirii pierderii probelor în mod accidental datorită trecerii 
timpului, condiţiilor meteo sau alterării directe; poliţiştii trebuie să fie 
conştienţi de faptul că suspectul urmăreşte distrugerea probelor care sunt 
împotriva sa; 

(2) Regula de bază este ca martorii să fie audiaţi imediat ce au 
fost identificaţi. Suspecţii pot fi audiaţi ca martori, pentru că atâta timp 
cât nu au fost puşi sub acuzare, subconştientul lor continuă să-i determine 
să se considere martori. 

 
Art. 38 – În ansamblu, audierea cuprinde trei momente 

principale: 
a) interviul preliminar; 
b) stabilirea situaţiei reale de fapt; 
c) interpretarea răspunsurilor obţinute. 
 
Art. 39 - Poliţistul anchetator trebuie : 
a) să acorde o atenţie deosebită modului în care formulează 

întrebările, fiind conştient de faptul că, de multe ori, formularea întrebării 
poate să inducă răspunsul celui audiat; 

b) să dea dovadă de stricteţe în ceea ce priveşte răspunsurile 
primite; trebuie să arate determinare în primirea unui răspuns complet la 
întrebările formulate; 

c) să anticipeze comportamentul suspectului pe timpul unui 
eventual proces penal şi să formuleze întrebările, în aşa fel încât să nu dea 
posibilitatea acestuia să schimbe sensul declaraţiei în cursul procesului;  

d) să prevadă şi eventualele cereri ale apărătorului suspectului pe 
timpul procesului şi să caute să combată invocarea unor eventuale 
nereguli prin consistenţa răspunsurilor primite. 
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Art. 40 
(1) Finalizarea audierii se materializează în sintetizarea datelor 

şi informaţiilor obţinute, incluzând discuţii finale asupra dispariţiei sau, 
după caz, planificarea unor audieri alternative, ori efectuarea unor 
propuneri de reţinere/arestare.  

(2) În cadrul discuţiilor finale, suspectul trebuie conştientizat 
asupra faptului că s-a dovedit folositor elucidării cazului, prin crearea 
sentimentului utilităţii. 

(3) Poliţistul trebuie să acorde o atenţie deosebită respectării 
prevederilor legale, astfel încât să fie convins că, în cazul respectiv nu s-
au strecurat vicii de procedură care, mai târziu, în proces vor constitui 
avantaje în favoarea suspectului. 

 
3. Atribuţiile structurilor care acţionează în sistem integrat 
 
Art. 41 – În cazul dispariţiei unui copil, poliţiştii structurilor de 

ordine publică (proximitate, agenţi de siguranţă publică) şi din cadrul 
poliţiei rutiere au următoarele atribuţii:  

a) efectuează verificările preliminare prevăzute la art. 8 alin. (2), 
în calitate de poliţişti prim sesizaţi; 

b) participă efectiv la activităţile de căutare şi scotocire, conform 
planului întocmit la nivelul Centrului de monitorizare; 

c) efectuează filtre de circulaţie în perimetrul de căutare; 
d) execută activităţile dispuse de către Centrul de monitorizare; 
e) distribuie postere, pliante, fluturaşi cu fotografia copilului 

dispărut în zona lor de competenţă şi solicită sprijinul cetăţenilor pentru 
obţinerea de date. 
 

Art. 42 – Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea 
Criminalităţii, prin structurile teritoriale, procedează la: 

a) contactarea organizaţiilor neguvernamentale care au în 
domeniul de activitate problematica protecţiei copiilor sau care pot 
participa cu voluntari, în sprijinul activităţilor de căutare ale poliţiei; 

b) prin structurile teritoriale, realizează baze de date cu centrele 
de primire minori de pe teritoriul fiecărui judeţ/sector (persoana de 
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contact, număr de telefon, adresă de e-mail); 
c) contactarea centrelor de primire minori şi a celor care acordă 

asistenţă victimelor traficului de persoane de pe raza lor de competenţă şi 
stabilirea unei modalităţi de informare permanentă a poliţiei, în legătură 
cu copiii primiţi în centrele respective;   

d) sensibilizarea şi atragerea populaţiei  la colaborare pentru 
rezolvarea cazului, în cel mai scurt timp; 

e) efectuează la nivel local şi naţional analize ale situaţiei 
operative, pe baza „fişei cazului copilului dispărut”, prevăzută la Anexa 
nr. 11; 

f) elaborează şi adaptează programele de informare şi prevenire, 
în funcţie de rezultatele obţinute din analizele efectuate; 

g) evaluează şi perfecţionează programele de prevenire a violenţei 
în familie, tratată ca factor de prim ordin în cauzalitatea părăsirii 
voluntare a domiciliului de către copii. 

 
Art. 43 – Structura de Combatere a Criminalităţii Organizate  

efectuează verificări în bazele de date privind traficanţii de persoane, 
interoghează site-urile ce promovează pornografia infantilă şi culeg 
informaţii din zona lor de competenţă. 

 
Art. 44 - Structurile de analiză a informaţiilor colectează, 

evaluează şi analizează toate informaţiile acumulate în caz şi, pe baza 
acestora,  realizează pachete analitice (rapoarte de analiză, hărţi 
relaţionale, hărţi de frecvenţă apeluri, hărţi de evenimente etc.), menite să 
conducă la orientarea căutărilor. 

 
4. Cooperarea cu comunitatea 
 
Art. 45 
(1) Spiritul de solidaritate al membrilor comunităţii determină 

implicarea afectivă a locuitorilor din zona dispariţiei unui copil în 
soluţionarea unui astfel de caz. 

(2) Fără să se suprapună anchetei poliţieneşti, membrii 
comunităţii locale se pot constitui într-un sprijin real al eforturilor 
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poliţiştilor prin simpla observare, sporirea atenţiei şi rigurozităţii în 
relaţiile cu persoane pe care nu le cunosc sau care li se par suspecte. 

(3) Frecvent, la nivelul comunităţilor locale se pot forma grupuri 
comunitare care, sub coordonarea poliţiei, participă la activităţile de 
căutare a copilului dispărut prin distribuirea de pliante/fluturaşi/postere 
cu fotografia şi semnalmentele acestuia.  

 
SECŢIUNEA a IV-a  -  CONSILIEREA MEMBRILOR  

FAMILIEI COPILULUI DISPĂRUT 
 

Art. 46 
(1) Acest aspect trebuie tratat plecându-se de la premisa că 

membrii familiei unui copil dispărut afişează o stare de nelinişte şi 
tulburare generată de eveniment. 

(2) Poliţiştii nu trebuie să considere acest comportament drept 
unul necorespunzător (inadecvat) şi trebuie să conştientizeze că părinţii şi 
cei apropiaţi sunt puternic afectaţi emoţional în astfel de situaţii.  

(3) Din practică s-a reţinut că, de multe ori, acţiunile părinţilor în 
astfel de ocazii sunt imprevizibile, greu de intuit şi contracarat, ele 
datorându-se stării de nelinişte şi sentimentului de nesiguranţă. 

(4) În acest context, atitudinea poliţistului va trebui să fie una de 
înţelegere şi conştientizare a situaţiei de fapt, motiv pentru care va discuta 
cu aceştia şi va stabili dacă au sau nu nevoie de asistenţa unui psiholog. 

(5) În mod obligatoriu, poliţistul desemnat cu instrumentarea 
cazului va furniza membrilor familiei datele sale de contact şi va avea 
obligaţia de a expune acestora, periodic, stadiul cercetărilor.  

 
Art. 47 
(1) Membrii familiei vor fi informaţi de către poliţistul desemnat 

cu instrumentarea cazului că poliţia face tot ce este legal şi omeneşte 
posibil, foloseşte toate mijloacele şi desfăşoară absolut toate activităţile 
pentru localizarea copilului dispărut. 

(2) În activitatea de sprijinire efectivă a familiei, specialistul 
psiholog are următoarele atribuţii: 

a) explică familiei ce implică şi ce urmăreşte cercetarea (scopul 
final); 
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b) pregăteşte, cu răbdare şi pe un ton adecvat, membrii familiei 
pentru orice rezultat al anchetei (posibilităţi de localizare/găsire, 
revenirea copilului la domiciliu, rănire/vătămare, deces etc.);  

c) instruieşte membrii familiei cu privire la primirea unor 
eventuale telefoane de ameninţare, cereri de răscumpărare, oferte de 
implicare în caz a unor detectivi particulari etc; 

d) explică cum poate influenţa atitudinea lor mersul anchetei, atât 
în sens pozitiv, cât şi negativ; 

e) îşi notează numele şi datele de stare civilă a tuturor 
persoanelor cu care familia intră în contact.  

(3) În cazul unei anchete de durată este esenţială ţinerea legăturii 
cu membrii familiei, materializată în întâlniri periodice, care vor da 
posibilitatea părinţilor să formuleze diferite observaţii sau sugestii cu 
privire la caz. 

(4) Transmite şefului punctului de comandă toate informaţiile de 
interes operativ obţinute. 

 
 

SECŢIUNEA a V-a – MOBILITATEA PUNCTULUI 
DE COMANDĂ 

 
Art. 48 
(1) Dacă copilul dispărut nu a fost localizat într-un interval 

rezonabil de timp, în condiţiile în care toate activităţile de 
căutare/investigare într-o anumită zonă au fost epuizate, punctul de 
comandă instituit iniţial poate fi deplasat într-o altă zonă. 

(2) Mutarea punctului de comandă se va face rapid şi, ca regulă, 
se va reţine că, noul amplasament să fie în afara zonei de vizibilitate a 
casei familiei copilului dispărut.  

(3) Concomitent, membrii familiei vor trebui anunţaţi cu privire  
la mutarea punctului de comandă, ţinându-se cont de faptul că,  
acestora va trebui să li se explice raţiunea acestei mutări, pentru a  
nu le da sentimentul încetinirii ritmului cercetărilor ci, dimpotrivă, să fie 
convinşi că mutarea punctului de comandă va fi benefică mersului 
cercetărilor. 
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(4) Dacă se anticipează o reacţie negativă a reprezentanţilor mass-
media, referitoare la mutarea punctului de comandă, este recomandabil 
ca, imediat, să fie remis un comunicat de presă din care să rezulte 
explicit faptul că, activitatea de căutare a impus mutarea în sprijinul 
asigurării succesului investigaţiei. 

 
 

SECŢIUNEA a VI - a – INVESTIGAŢIA 
PRELUNGITĂ/ANCHETA PRELUNGITĂ 

 
Art. 49 - Această fază a cercetării se declanşează atunci când 

devine evident faptul că, în ciuda eforturilor depuse în faza iniţială şi a 
activităţilor întreprinse, localizarea/găsirea copilului tinde să devină o 
operaţiune de durată. Acest fapt este cert atunci când, deşi punctul de 
comandă a fost mutat, activităţile în teren nu au avut ca rezultat 
localizarea copilului. 

 
Art. 50 – (1) Se impune o reevaluare a situaţiei pe noi criterii de 

eficienţă, proces care implică următoarele acţiuni: 
a) recitirea tuturor rapoartelor şi a declaraţiilor; 
b) reluarea cercetării la locul faptei va trebui efectuată la aceeaşi 

oră din zi, când se presupune că s-a produs dispariţia şi se va acorda o 
atenţie sporită supravegherii împrejurimilor; 

c) reanalizarea tuturor informaţiilor primite din partea martorilor 
de-a lungul investigaţiei iniţiale şi cercetarea fiecărei persoane implicate 
în desfăşurarea cercetărilor sub diverse forme; 

d) reexaminarea tuturor categoriilor de probe ridicate; 
e) reevaluarea fiecărei informaţii, furnizate de agenţiile 

/organizaţiile însărcinate cu protecţia minorilor, despre copilul dispărut; 
f) stabilirea unor termene precise de realizare a noilor sarcini; 
g) reactualizarea cercurilor de suspecţi; 
h) reaudierea  persoanelor considerate martori-cheie; 
i) audierea diferitelor categorii de personal, cum ar fi: angajaţi 

ai staţiilor de carburant, ai companiilor de gaze, electricitate sau alte 
utilităţi publice, conducători de taximetre, personalul oficiilor poştale, 
gunoierilor (operatori ecologici) etc.; 
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j) reanalizarea rezultatelor concrete obţinute, în scopul 
mobilizării de noi resurse; 

k) informarea periodică a mass-media, cu privire la caz; 
l)  în funcţie de posibilităţi, stabilirea unor modalităţi de 

recompensare a persoanelor care furnizează informaţii ce pot fi  valorificate. 
(2) Trebuie reţinut faptul că, în multe cazuri, victima se cunoaşte 

cu agresorul/autorul şi de aceea, reanalizarea împrejurimilor locului faptei 
se poate dovedi benefică, în ideea că autorul nu este o persoană complet  
străină copilului. 

(3) O atenţie sporită trebuie acordată identificării persoanelor 
care, la acea oră a zilei, au frecventat zona din care a dispărut copilul, 
insistându-se pe aspectele care, acestora li s-au părut neobişnuite.  

(4) Informaţiile nou obţinute vor fi evaluate în funcţie de datele 
deja existente în caz. 

(5) În situaţia în care, au fost realizate înregistrări video cu persoanele 
prezente la faţa locului, se vor revizui fragmentele înregistrate, iar cele care 
prezintă o importanţă deosebită (imagini cu prim-planuri de persoane sau în 
care apare clar chipul celor filmaţi), vor fi fixate pe suport foto şi, obligatoriu, 
vor fi prezentate părinţilor şi eventual martorilor. 

 
Art. 51 - În cazul unei investigaţii/anchete prelungite, pentru 

poliţistul anchetator intervine pericolul “personalizării” cazului. Acest 
aspect vizează, în principal, faptul că poliţistul, datorită fixării în timp, în 
plan mental, a propriei teorii cu privire la caz, nu mai acceptă sau 
consideră inoportună orientarea cercetărilor şi în alte direcţii. De aceea, 
ori de câte ori şeful coordonator se va confrunta cu o astfel de situaţie, va 
trebui să intervină şi să corecteze atitudinea poliţistului anchetator. 

 
 

SECŢIUNEA a VII-a – GĂSIREA COPILULUI 
ŞI ÎNCHIDEREA CAZULUI 

 
Art. 52 
(1) Cazul unui copil dispărut este considerat închis numai după 

găsirea sau identificarea certă a acestuia, ulterior localizării. 
(2) Copilul dispărut şi găsit pe raza de competenţă a altei unităţi 

de poliţie sau într-un punct de frontieră, va fi preluat de către unitatea de 
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poliţie care a instrumentat cazul; 
(3) Până în momentul preluării acestuia, se va proceda la 

internarea lui într-un centru de primire specializat, de pe raza judeţului 
unde a fost găsit. 

(4) În cazul copilului cu vârsta cuprinsă între 14 - 18 ani, care 
după găsire refuză întoarcerea la domiciliu, se va proceda la contactarea 
direcţiei generale de asistenţă şi protecţie a copilului pentru luarea 
măsurilor legale, potrivit competenţei şi, totodată, la anunţarea 
părinţilor/aparţinătorilor legali cu privire la măsura dispusă. 

 
Art. 53  -  După găsirea copilului se recomandă desfăşurarea 

următoarelor activităţi: 
a) examinarea corporală completă a acestuia; 
b) ascultarea copilului, verificarea faptică a celor susţinute şi 

dispunerea măsurilor legale ce se impun. Ţinând cont de starea copilului-
victimă, ascultarea va trebui efectuată cu calm, înţelegere şi răbdare în 
prezenţa părinţilor/reprezentanţilor legali şi a unui psiholog;  

c) încredinţarea copilului familiei/unităţii de ocrotire este 
obligatoriu să se facă în particular, fără  prezenţa mass-mediei; 

d) revocarea urmăririi şi solicitarea radierii celorlalte menţiuni 
din evidenţe; 

e) anunţarea CRCDES despre găsirea copilului la telefoanele 
menţionate la art. 3 lit. e);  

f) cu acordul părinţilor/reprezentanţilor legali, datele privind 
copilul dispărut şi impresiunile papilare ale acestuia, vor fi introduse în 
bazele de date IMAGETRAK şi PRINTRAK BIS, urmând a fi folosite 
într-un eventual caz de dispariţie a acestuia; 

g) în cazul găsirii cadavrului copilului dispărut într-o stare 
improprie identificării, pentru stabilirea identităţii certe a acestuia, (când 
nu se poate realiza prin alte metode), se vor  efectua teste de filiaţie prin 
recoltarea de probe biologice de la mamă, tată, eventual, fraţi, care vor fi 
prelucrate în Laboratorul de Genetică al Institutului de Criminalistică sau 
Institutul Naţional de Medicină Legală. 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 38

Art. 54 - În situaţia în care cazul a beneficiat de o mediatizare 
excesivă, comunicatul de presă, ce va fi transmis de poliţie, va trebui să 
fie întocmit cu maximă atenţie, astfel încât să nu pericliteze în nici un fel 
activitatea judiciară ulterioară şi nici să nu lezeze demnitatea victimei sau 
a familiei acesteia, prevenind transmiterea unui mesaj distorsionat. 

 
Art. 55 - Întocmirea probaţiunii pentru participarea copilului 

victimă la un eventual proces penal, trebuie tratată cu mare atenţie, fără a 
se abuza de persoana acestuia prin folosirea excesivă a întrebărilor 
(recomandându-se limitarea acestora la cele esenţiale) ori audierea lui 
repetată. 
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CAPITOLUL II 
SITUAŢII PARTICULARE DE DISPARIŢII 

 
 

SECŢIUNEA I - COPILUL FUGIT DE LA 
DOMICILIU/REŞEDINŢĂ SAU DINTR-UN  

CENTRU DE OCROTIRE 
 
 

1. Atribuţiile poliţistului desemnat cu instrumentarea cazului 
 

Art. 56 
(1) Investigarea cazurilor copiilor fugiţi prezintă anumite 

particularităţi faţă de cercetarea copiilor dispăruţi în circumstanţe 
alarmante şi, de aceea, poliţiştii desemnaţi cu cercetarea, vor desfăşura 
doar anumite activităţi  din cele prevăzute în Capitolul I.  

(2) Iniţial, se va verifica dacă este vorba într-adevăr de o fugă, 
sens în care se culeg cât mai multe elemente ce pot să confirme această 
ipoteză. Trebuie avut în vedere că, în anumite cazuri, o fugă poate fi 
asimilată cu o dispariţie alarmantă. 

(3) În funcţie de împrejurările în care a părăsit domiciliul, se 
stabileşte dacă copilul se încadrează în vreunul din criteriile de risc 
privind dispariţiile în circumstanţe alarmante şi, în raport de aceasta, se 
vor orienta cercetările. 

 
Art. 57 - Poliţistul de la unitatea de poliţie sesizată, desemnat cu 

instrumentarea cazului, în mod operativ, execută următoarele activităţi: 
a. înregistrează cazul, pe baza sesizării/reclamaţiei depusă direct 

la poliţie de către părinţi/reprezentanţii legali ai copilului, care va fi 
completată conform Anexei nr. 2.  

b. semnalează cazul CRCDES la numerele de telefon prevăzute la 
art. 3 lit. e);  
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c. după înregistrarea cazului, se va proceda la audierea persoanei 
care sesizează dispariţia, conform îndrumarului din Anexa nr. 3; 

d. raportează evenimentul la dispeceratul central al IGPR; 
e. stabileşte când, unde şi de către cine a fost văzut copilul ultima 

dată şi  discută cu persoanele identificate; 
f. obţine o fotografie recentă şi informaţii cu privire la 

semnalmente, semnele particulare şi obiectele de îmbrăcăminte ale 
copilului, precum şi circumstanţele în care acesta a fugit ; 

g. ia măsuri sau  solicită sprijin pentru informarea poliţiştilor care 
lucrează pe teren (de ordine publică, circulaţie etc.) despre dispariţie, prin 
transmiterea semnalmentelor, semnelor particulare, obiectelor de 
îmbrăcăminte şi a fotografiei copilului fugit; 

h. împreună cu specialistul criminalist, se deplasează la faţa 
locului pentru efectuarea cercetării criminalistice, conform prevederilor 
art. 14-17; 

i. stabileşte locul dispariţiei şi ia măsuri de conservare prin 
delimitarea zonei ce urmează a fi cercetată şi interzice accesul, pentru o 
eventuală utilizare a câinilor de urmă; 

j. efectuează verificări la domiciliul copilului fugit,  stabileşte 
identitatea şi audiază persoanele prezente, precum şi pe cele care au avut 
ultimele contacte cu persoana dispărută; 

k. culege de la familie şi de la cei apropiaţi eventuale informaţii 
utile pentru orientarea cercetărilor; 

l. obţine numele/prenumele/adresa/numărul de telefon al 
prietenilor copilului şi rudelor apropiate; audiază amănunţit prietenii 
copilului fugit, pentru a stabili profilul acestuia, obiceiurile, locurile 
frecventate, anturajul etc.;  

m. instruieşte prietenii copilului fugit să nu divulge nimănui date 
şi informaţii legate de caz; confidenţialitatea este un aspect foarte 
important (din practică s-a reţinut că 50 % din copiii fugiţi solicită, la 
scurt timp după părăsirea familiei, sprijin sau ajutor din partea prietenilor; 

n. identifică (cu ajutorul părinţilor) obiectele personale ale 
copilului, care lipsesc şi care pot avea legătură cu cazul; 

o. efectuează verificări în evidentele cazierului judiciar, pentru a 
stabili dacă copilul este cunoscut cu antecedente penale şi în baza de date 
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“Urmăriţi” , pentru a stabili istoricul dispariţiilor anterioare etc.; 
p. efectuează investigaţii şi procedează la audierea profesorilor, 

colegilor de clasă, consilierilor şcolari, concomitent cu verificarea datelor 
existente la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la copilul fugit  
(frecvenţa la cursuri, absenţe, comportament, afilierea la găştile de 
cartier, probleme familiale etc.). 

r. imediat după obţinerea datelor de stare civilă, a fotografiei, 
semnalmentelor, semnelor particulare şi obiectelor de vestimentaţie, prin 
birourile/compartimentele din cadrul serviciilor de investigaţii criminale 
de la inspectoratele de poliţie judeţene/DGPMB, solicită darea în 
urmărire a copilului la nivel naţional şi consemnul la frontieră, precum şi 
căutarea la nivel internaţional prin intermediul Centrului de Cooperare 
Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol; 

s. împreună cu specialistul criminalist, întocmeşte fişele prevăzute 
la art. 18. Fişa copilului dispărut va fi transmisă, în format electronic, 
către staţia IMAGETRAK, de unde va fi difuzată la următoarele adrese 
de intrapol: 

• presa@igpr.local în vederea mediatizării în mijloacele 
centrale de informare; 

• secretariat_dic@igpr.local în vederea implementării în pagina 
WEB; 

• dispecer_igpr@igpr.local în vederea transmiterii la toate IPJ-
urile şi dispeceratul IGPF;  

ş. efectuează verificări la centrele de minori, instituţii de ocrotire 
etc. şi informează autorităţile locale de protecţie a copilului; 

t. verifică personal antecedentele medicale ale copilului şi 
stabileşte existenţa/inexistenţa factorilor de risc (dependenţa de droguri, 
alcoolismul, anturajul etc.); 

ţ. stabileşte dacă copilul foloseşte Internetul şi identifică cât mai 
urgent cu putinţă adresa de e-mail cel mai des accesată; concomitent, 
solicită sprijin poliţistului specialist din cadrul formaţiunii de combatere a 
criminalităţii organizate, pentru identificarea cu maximă operativitate a 
deţinătorului adresei, în scopul evaluării gradului de risc al situaţiei în 
care se află copilul fugit; 
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2. Investigaţia prelungită 
 
Art. 58 
(1) Dacă de la primirea sesizării, în ciuda activităţilor întreprinse 

a trecut o perioadă considerabilă de timp în care nu s-a reuşit 
localizarea copilului fugit, poliţistul anchetator va extinde cercetările prin 
evaluarea situaţiei de fapt şi va lua în considerare noi aspecte care să 
vizeze orientarea căutărilor. 

(2) Termenul de “perioadă considerabilă” are accepţiuni diferite 
de la caz la caz şi se referă atât la circumstanţele în care a avut loc fuga 
copilului, cât şi la suma activităţilor întreprinse în vederea localizării 
acestuia. 

(3) Pe parcursul fazei de investigaţie prelungită, poliţistul 
anchetator are următoarele atribuţii: 

a)  informaţiile/datele obţinute din verificări le transmite 
structurii de analiză a informaţiilor pentru efectuarea unor analize 
operaţionale;  

b) reaudierea prietenilor, colegilor de clasă precum şi 
identificarea altor categorii de persoane ce pot furniza informaţii; 

c)  asigură asistenţă familiei prin solicitarea de sprijin 
unităţilor/organizaţiilor cu atribuţii pe linia protecţiei copiilor; 

d)  efectuează verificări în baza de date CDN privind 
cadavrele/persoanele  cu identitate necunoscută; 

e)  obţine informaţii privind antecedentele medicale ale copilului 
fugit de la unităţile spitaliceşti locale; 

f)  în baza protocoalelor de colaborare, solicită sprijin CRCDES 
şi altor asociaţii private/organizaţii neguvernamentale, în vederea 
difuzării anunţurilor despre dispariţie. 

 
3. Particularităţi ale cercetării criminalistice în cazul copiilor 

fugiţi 
 
Art. 59 – În cazul efectuării cercetării criminalistice la domiciliul 

copiilor dispăruţi/fugiţi/abuzaţi, în mod obligatoriu trebuie avute în 
vedere, urmărite sau, după caz, ridicate 3 categorii de urme: 
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a) Categoria I – urme/probe materiale care cuprind: 
1.  înscrisuri privind activitatea curentă (din timpul liber); 
2.  înscrisuri privind activitatea şcolară (clase absolvite, 

recomandări de la profesori, absenţe etc.); 
3.  înscrisuri privind antecedentele medicale şi dentiţia. 
4. catalogul şcolar (util în stabilirea cercului de prieteni); 
5. camera video, aparate foto, filme neprocesate; 
6. opis al activităţilor desfăşurate cu ajutorul computerului; 
7. documente privind ocupaţia, contul bancar, telefonul autorului; 
8. contracte de închiriere/subînchiriere; 
9. fotografii ale suspectului în care apare cu fizionomia 

schimbată; 
10. conţinutul coşului/coşurilor de gunoi aparţinând suspectului; 
11. îmbrăcămintea purtată de suspect pe timpul agresiunii. 
b) Categoria a II-a – elemente specifice locului faptei, în cazul 

copilului abuzat: 
1. urme de spermă (în cazul abuzării sexuale); 
2. urme de sânge (violenţe/molestări); 
3. înscrisuri din care să rezulte intenţia (fugă/sinucidere); 
4. fotografii ale victimei; 
5. aşternutul de pe patul suspectului şi lenjeria acestuia; 
6. obiecte/arme folosite de suspect la comiterea agresiunii; 
7. droguri sau alcool (folosite la sedarea copilului); 
8. mijloace materiale de probă în susţinerea activităţii 

infracţionale   (fotografii, casete audio/video, filme nedevelopate); 
9. materiale pornografice (afişe, postere, imagini din computer); 
10. orice element (obiect) care se poate corobora cu declaraţiile 

copilului şi poate veni în susţinerea celor declarate la audiere; 
11. orice obiect lăsat/uitat de victimă în câmpul infracţional; 
12. obiecte aparţinând copilului, reţinute cu intenţie de agresor. 
c) Categoria a III-a – urme de comparat: 
1. fire de păr (pieptene, perie de păr); 
2. fibre de orice natură; 
3. urme de spermă, sânge, secreţii; 
4. unghii rupte (analizarea depozitului subunghial); 
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5. urme dentare (muşcături); 
6. urme papilare; 
7. înscrisuri (probe de scriere pentru comparare). 
 
4. Închiderea cazului/finalizarea anchetei 
 
Art. 60 
(1) Şi în cazul copilului fugit, sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse 

în art. 52-55, însă misiunea poliţistului anchetator nu se încheie imediat 
după ce copilul a fost încredinţat familiei/aparţinătorilor legali. 

(2) În faza finalizării cercetărilor, poliţistul anchetator trebuie să 
stabilească nu numai motivul exact al fugii copilului, cât mai ales ce 
măsuri trebuie avute în vedere pentru prevenirea unor astfel de 
evenimente.  

(3) Activitatea de prevenire, în astfel de cazuri, prezintă o 
importanţă deosebită în condiţiile în care, un copil care a fugit de acasă, 
în mod repetat, a deprins deja “tehnicile şi modalităţile” de a sta ascuns 
pentru cât mai mult timp, ceea ce creşte simţitor riscul exploatării lui.  

(4) În scop preventiv, ICPC, prin structurile teritoriale, va 
desfăşura activităţile prevăzute la art. 42; 

(5) În toate cazurile de dispariţii repetate de la domiciliu/reşedinţă 
sau din centrele de ocrotire, poliţistul de investigaţii criminale, la 
finalizarea fiecărui caz de dispariţie, va informa în mod obligatoriu 
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru a lua 
măsurile specifice, potrivit competenţei;  

(6) Dacă părinţii/reprezentanţii legali îşi dau acordul, copilul va fi 
amprentat şi fotografiat, iar impresiunile vor fi introduse în baza de date 
IMAGETRAK, urmând a fi folosite ulterior, într-un nou caz de fugă a 
acestuia.  

(7) În cazul copiilor fugiţi din centrele de minori şi găsiţi pe raza 
altui judeţ, se va proceda la internarea acestora într-un centru de primire 
specializat, de pe raza judeţului respectiv, urmând ca acesta din urmă să 
efectueze transferul la centrul de unde a fugit. 
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Art. 61 
(1) După găsire, se va acorda o atenţie deosebită audierii copilului 

fugit de la domiciliu, pentru stabilirea detaliilor şi lămurirea cazului sub 
toate aspectele. 

(2) În cazul în care se constată că persoana care a sesizat 
dispariţia a indus în eroare cu vinovăţie poliţia, dând indicii false cu 
privire la motivul dispariţiei sau locul unde se află copilul, aceasta va 
putea fi sancţionată contravenţional, conform art. 2 pct. 13 din Legea  
nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
Art. 62 
(1) În funcţie de starea emoţională şi dorinţele persoanelor vizate, 

se va acorda asistenţă psihologică familiei şi copilului.  
(2) Consilierea  psihologică se va putea face de către psihologi 

specializaţi din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi 
protecţie a copilului, a CRCDES şi a altor organizaţii neguvernamentale. 

 
 

SECŢIUNEA a II-a - CERCETAREA ÎN CAZURILE COPIILOR 
DISPARUŢI/FUGIŢI CA URMARE A UNOR FORME DE ABUZ 

EXERCITATE ASUPRA LOR SAU A ALTOR CAUZE 
 
Art. 63 
(1) În situaţia în care, se constată că copilul a fugit de acasă din 

cauza unor tulburări de comportament, pentru vagabondaj, prostituţie 
voluntară, cerşetorie voluntară etc., poliţistul desemnat cu instrumentarea 
cazului va desfăşura următoarele activităţi: 

a) sesizează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului pentru a lua măsuri de includere a acestuia în programe de 
consiliere şi asistenţă psihologică; 

b) verifică dacă fuga de acasă s-a produs pe fondul lipsei de 
supraveghere a părinţilor şi apreciază dacă se impune sancţionarea 
acestora, conform art. 2 pct. 36 din Legea nr. 61/1991, republicată, pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 64 - În situaţia în care, apar indicii cu privire la exercitarea 
asupra copilului a unor abuzuri sexuale fizice sau mentale, prezentate în 
Anexa nr. 9, de către părinţi, membrii familiei sau alte persoane (tutore, 
curator, asistent maternal, responsabili din centre de ocrotire etc.), 
poliţistul anchetator va: 

a)  anunţa direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului pentru a lua măsuri  specifice, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

b)  semnala cazul CRCDES la numerele de telefon prevăzute la 
art. 3 lit. e);  

c)  asculta copilul şi fraţii/surorile acestuia, în prezenţa unui 
psiholog abilitat, a părintelui neimplicat sau a reprezentanţilor legali; este 
indicat ca aceasta să se facă în camere special amenajate, şi să se 
înregistreze  audio/video, pentru a evita revictimizarea copilului, prin 
audiere repetată; 

d)  dispune efectuarea unei examinări medico-legale a copilului; 
e)  în cazul în care nu există depusă o plângere sau denunţ în 

acest sens, întocmeşte un proces-verbal de sesizare din oficiu;  
f)  dacă, după audierea copilului, apar elemente noi, reefectuează 

cercetarea locului faptei şi procedează la ridicarea de noi obiecte şi înscrisuri; 
g)  audia membrii familiei, martorii sau alte persoane ce pot  

furniza date de interes operativ (medici, asistenţi medicali, educatori, 
îndrumători etc.); 

h)  solicita efectuarea unei anchete sociale; 
i)  în funcţie de rezultatul cercetărilor, aplică dispoziţiile Codului penal 

şi Codului de procedură penală în materie, făcând propunerile corespunzătoare. 
 
 

SECŢIUNEA a III-a – COPILUL DISPĂRUT CA URMARE  
A TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A PORNOGRAFIEI 

INFANTILE PE INTERNET 
 

1. Particularităţi în investigarea infracţiunilor de trafic de persoane 
 

Art. 65 - Traficul de persoane presupune recrutarea, 
transportarea, transferarea, cazarea sau primirea de persoane, prin 
ameninţare, violenţă sau alte forme de constrângere, răpire, fraudă, 
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înşelăciune sau abuz de putere, profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a se apăra, ori oferind sau primind bani sau alte foloase 
pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra 
altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea înseamnă exploatare 
sexuală, muncă forţată sau alte servicii, sclavie sau practici similare 
sclaviei, aservire sau prelevarea de organe.   

 
Art. 66 - (1) Modul de identificare a copiilor  traficaţi 

reprezintă una din provocările majore cu care se confruntă poliţiştii 
însărcinaţi cu aplicarea legii. Este dificil de distins între un caz de trafic 
de  copii şi cazurile de muncă la negru, migraţie ilegală sau prostituţie. 

(2)  În majoritatea cazurilor, copiii traficaţi nu-şi denunţă 
agresorii, fie datorită riscurilor de răzbunare împotriva lor şi/sau a 
familiei, fie datorită experienţelor violente şi traumatizante pe care le-au 
trăit. Prin urmare, poliţiştii se găsesc într-o situaţie complet diferită faţă 
de celelalte infracţiuni, în care victimele sunt de obicei disponibile să 
coopereze imediat şi să denunţe făptuitorii. 

(3) Rolul forţelor de poliţie în instrumentarea cazurilor de trafic 
este complex. Acesta presupune nu doar investigarea şi obţinerea de 
probe, ci şi asigurarea securităţii şi protecţiei victimelor implicate pe 
parcursul întregului proces, după identificarea lor (pe timpul 
perioadei de reflecţie,  a unei posibile faze de judecată şi/sau înainte/după 
o posibilă repatriere).  

(4) În activităţile antitrafic, este necesară o cooperare strânsă între 
poliţie şi alte instituţii, cât şi cu organizaţiile neguvernamentale, pe baza 
protocoalelor de colaborare încheiate. Acestea joacă un rol foarte 
important în ceea ce priveşte sprijinul acordat victimei. 

 
1.1 - Moduri de recrutare a victimelor 

 
Art. 67 - (1) Metodele de recrutare ale copiilor variază în funcţie  

de modul de operare şi de nivelul de organizare a traficanţilor. Recrutarea 
se face prin persoane care acţionează individual, lucrând în sistemul „din 
uşă în uşă”, prin reţele informale ce pot cuprinde membri de familie şi 
prieteni, prin publicitate media sau prin intermediari legali, inclusiv prin 
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agenţiile de recrutare care oferă locuri de muncă, de studiu, căsătorie sau 
călătorii în străinătate.  

(2) Persoanele sunt recrutate de traficanţi în ţara lor de origine şi 
apoi sunt traficate către una sau mai multe ţări, unde sunt supuse 
exploatării. 

(3) Cele mai uzitate metode de către traficanţi sunt: lipsirea de 
libertate a copilului în scopul exploatării acestuia prin vânzare, exploatare 
a forţei de muncă, cerşetorie sau promisiunea unui loc de muncă în 
străinătate bine plătit. 

 
1.2 - Forme de exploatare a victimelor 

 
Art. 68 
(1) Traficul de fiinţe umane are loc sub diferite tipuri şi forme : 

exploatare sexuală, exploatare prin muncă forţată (în agricultură, 
construcţii, mici fabrici unde se prestează muncă brută), practicarea 
cerşetoriei, sau obligarea la săvârşirea  de furturi din parcări şi magazine. 

(2) Unul dintre cele mai răspândite mijloace de a controla 
victimele este sistemul de sclavie cauzată de o îndatorare. În practică, 
acest sistem apare atunci când o persoană devine o garanţie pentru o 
datorie sau împrumut. În cazurile de trafic, victimelor li se cere să 
plătească sume exagerate pentru transportul lor până la locul de 
destinaţie, la care se adaugă rate exorbitante ale dobânzii, precum şi sume 
exagerate pentru hrană, cazare şi haine. Acesta este unul din principalele 
mecanisme de control folosite de traficanţi asupra victimelor lor.  

 
Art. 69 - În situaţia în care, apar indicii cu privire la posibilitatea 

traficării copilului în scopul exploatării (prin cerşetorie, exploatare 
sexuală sau prin muncă forţată, în vederea intermedierii de adopţii 
ilegale, prelevarea de organe), poliţistul din cadrul structurii de 
investigaţii criminale va contacta, de urgenţă,  poliţistul specializat din 
cadrul  structurii  de combatere a criminalităţii organizate care va proceda 
astfel: 

a) identifică copilul traficat, respectând procedurile specifice care 
trebuie să fie urmate, atunci când este vorba de un copil – victimă, 
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conform Anexei nr. 10, ţinând cont de interesul major al acestuia. Dacă 
vârsta victimei nu este determinată, se prezumă că aceasta este sub 18 ani 
şi se procedează în consecinţă, până la aflarea vârstei şi identităţii reale;  

b) organizează imediat transferul copilului către un adăpost din 
cadrul  direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului sau al unei organizaţii neguvernamentale cu sediul cel mai 
apropiat. Dacă este posibil, întrebările iniţiale ar trebui să fie amânate 
până în momentul în care copilul a fost mutat într-o locaţie sigură; 

c) semnalează cazul CRCDES la numerele de telefon prevăzute la 
art. 3 lit. e);  

d) audiază victima, lăsând ca investigaţia să fie “condusă”  de 
aceasta, în sensul că, se bazează în primul moment pe declaraţiile ei. 
Mărturia victimei este esenţială, întrucât persoana traficată este în poziţia 
cea mai bună de a oferi sau confirma detalii importante privind procesul 
de trafic; 

e) tratează copilul ca victimă a unei infracţiuni grave, evitând 
revictimizarea acesteia; 

f) acordă victimei o perioada de reflecţie, chiar în cazurile în care 
aceasta îşi exprimă imediat dorinţa de a coopera; 

g) informează victima asupra drepturilor şi obligaţilor pe care le 
are în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aducându-i 
la cunoştinţă şi riscurile care derivă din orice decizie luată; 

h) efectuează verificări în bazele de date ale Poliţiei Române 
pentru a clarifica dacă informaţiile furnizate de victimă  sunt reale; 

i)  informează, de îndată,  procurorul pentru a dispune măsurile 
necesare; 

j) execută  măsurile dispuse de procuror. 
 
2. Particularităţi  în investigarea infracţiunilor de pornografie 

infantilă pe internet 
 
Art. 70 -  În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice, în mediul de afaceri şi 
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prevenirii corupţiei, „constituie infracţiune, producerea în vederea 
răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziţie, răspândirea sau 
transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale 
pornografice cu copii prin sisteme informatice ori deţinerea, fără drept, de 
materiale pornografice cu copii într-un sistem informatic sau un mijloc de 
stocare a datelor informatice”. 

 
Art. 71 - În situaţia în care, apar indicii cu privire la posibilitatea 

folosirii copilului în scopul pornografiei infantile pe internet, poliţistul 
din cadrul structurii  de investigaţii criminale va contacta, de îndată, 
poliţistul specializat din cadrul  structurii  de combatere a criminalităţii 
organizate.  

 
Art. 72 - Atribuţiile poliţistului specializat în combaterea 

criminalităţii informatice vizează în principal:  
a) identificarea copilului care apare în imagini; 
b) modul şi locul de realizare al materialelor; 
c) identificarea  autorilor/producătorilor; 
d) semnalează  cazul CRCDES la numerele de telefon prevăzute 

la art. 3 lit. e);  
e) consultă  bazele  de date, cu materiale pornografice cu copii, 

existente la nivelul Secretariatului General al Interpol şi al Biroului 
Federal de Investigaţii din SUA, în scopul  identificării copiilor şi 
stabilirii dacă astfel de imagini au mai făcut obiectul unor investigaţii de 
către alte structuri de poliţie; 

f) informează, de îndată, procurorul şi execută măsurile dispuse 
de acesta. 

 
Art. 73 - Principalele moduri de operare şi proceduri de lucru sunt: 
a) Postarea de materiale pornografice cu copii pe site-uri sau 

distribuirea prin intermediul acestora, presupune: 
1. efectuarea de verificări cu privire la site, pentru a se stabili 

dacă este găzduit în România şi atunci se va solicita furnizorului de 
servicii logo-urile privind crearea, accesul la site, conţinutul şi datele de 
contact ale titularului site-ului, iar dacă site-ul este găzduit în străinătate, 
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se va coopera cu structurile de aplicare a legii din ţara respectivă, 
conform prevederilor legale; 

2. logo-urile furnizate (IP-uri) vor fi verificate în vederea 
identificării persoanei care a creat, găzduit şi care are acces la site. Datele 
de contact de pe site vor fi verificate, putând apărea adrese, numere de 
telefon, nume, adrese de poştă electronică, care pot conduce la 
identificarea suspecţilor; 

3. în situaţia în care, prin aceste site-uri doar se oferă spre 
vânzare astfel de materiale, se pot folosi investigatori sub acoperire 
pentru a se comanda astfel de materiale pornografice care vor urmări 
identificarea locului unde se află sistemele informatice ce conţin 
materialele pornografice cu copii  şi, vor proceda la efectuarea 
percheziţiilor domiciliare, informatice asupra acestora, identificarea 
copiilor din imagini şi a producătorilor. 

b) Transmiterea de materiale pornografice cu copii prin poşta 
electronică,  sau alte modalităţi de comunicare disponibile prin Internet, 
presupune: 

1. identificarea furnizorului de servicii folosit pentru găzduirea 
adresei şi a celui folosit pentru transmiterea mesajelor; 

2. identificarea camerelor de Chat şi desfăşurarea de activităţi 
specifice sub acoperire pentru a putea capta atenţia celor care sunt 
interesaţi de materiale pornografice cu copii. 

c) Punerea la dispoziţie sau distribuirea de materiale pornografice 
cu copii prin sistemul file sharing:  

1. este un mijloc foarte des întâlnit în ceea ce priveşte punerea la 
dispoziţie a acestor materiale prin HUB-uri, care reprezintă reţele 
informatice în care diverşi utilizatori se conectează prin folosirea unor 
programe speciale (de tip DC++). Fiecare utilizator îşi setează anumite 
informaţii de pe calculatorul personal (inclusiv materiale pornografice) de 
tip share, astfel încât oricine poate accesa şi prelua aceste informaţii; 

2. specificul este dat de faptul că aceste informaţii nu sunt 
transmise prin Internet, ci sunt pe computerul personal al persoanei care 
le pune la dispoziţie; 

3. ca activităţi principale presupune: 
3.1. folosirea unui investigator sub acoperire şi preluarea acestor 
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imagini; 
3.2. folosirea de programe (de tip DC++) care să permită la 

momentul transferării fişierelor cu aceste imagini pornografice să 
vizualizezi IP-urile utilizate de cei care le deţin; 

3.3. verificarea la furnizorii de servicii a acestor IP; 
3.4. identificarea imaginilor prin Secretariatului General al 

Interpol şi al Biroului Federal de Investigaţii, în situaţia când se impune. 
4. activităţile vor fi finalizate prin efectuarea de percheziţii 

domiciliare, ridicarea sistemelor informatice şi efectuarea percheziţiilor 
informatice care vor reliefa imaginile identificate, în modul prezentat. 

d) Folosirea tehnologiei peer-to-peer pentru schimbul de 
materiale pornografice cu copii şi folosirea unor programe speciale, 
presupune: 

1. instalarea şi folosirea unor programe de tip Kazza, permite 
schimbul direct între utilizatorii acestora de fişiere cu diverse conţinuturi 
printre care pot fi şi imagini pornografice cu copii; 

2. este o metodă des întâlnită, ca şi racolarea de tineri prin 
Internet şi care vizează, în principal, colectivităţi care sunt interesate de 
pornografie infantilă; 

3. activităţile de investigare vizează o muncă sub acoperire prin 
Internet pentru identificarea celor care sunt interesaţi de astfel de 
schimburi de imagini; 

4. problemă pe care o întâlnim tot mai des în România, în ultima 
perioadă, este cea referitoare la distribuirea unor materiale pornografice 
realizate de elevi prin sistemele informatice ale şcolilor şi liceelor. Este o 
problemă care afectează, în principal, sistemul educaţional şi care se 
datorează, într-o anumită măsură, lipsei de conştientizare a acestora cu 
privire la semnificaţia materialelor, dar şi a educaţiei specifice de natură 
sexuală. 
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CAPITOLUL III 
 
 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 
Art. 74 
(1) La finalizarea fiecărui caz (găsirea copilului dispărut), dosarul 

va fi predat compartimentului de cercetare şi prevenire a criminalităţii, 
pentru extragerea informaţiilor necesare completării „Fişei cazului 
copilului dispărut” şi implementării în baza de date, după care va fi 
restituit structurii de investigaţii criminale. Poliţiştii din structura de 
investigaţii criminale care au instrumentat dosarul vor acorda sprijin 
pentru completarea fişei, în situaţia în care vor fi solicitaţi în acest sens. 

(2) La începutul fiecărui an calendaristic, până la data de 31 
ianuarie, vor fi predate şi dosarele cazurilor de copii negăsiţi, înregistraţi 
ca dispăruţi în anul anterior, pentru a include în baza de date şi 
informaţiile despre aceste cazuri.  

 
Art. 75 - Unităţile teritoriale de poliţie vor identifica şi alţi 

partenerii locali de acţiune, cu care vor încheia protocoale de colaborare. 
 
Art. 76 
(1) Şefii inspectoratelor de poliţie judeţene/directorul general al 

DGPMB, răspund de întreaga activitate de urmărire şi identificare a 
copiilor dispăruţi, scop în care vor controla permanent modul în care sunt 
însuşite şi aplicate prevederile prezentului Manual de bune practici. 

(2) Neexecutarea ori executarea defectuoasă a activităţilor de 
căutare şi investigare de către poliţiştii desemnaţi, poate atrage după sine 
răspunderea disciplinară, administrativă sau penală. 

Art. 77 – Direcţia de Investigaţii Criminale asigură 
desfăşurarea următoarelor activităţi: 

a) redactarea şi transmiterea, în sistem electronic (prin 
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intermediul Centrului de Comunicaţii şi Informatică) către toate unităţile 
teritoriale, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor a ordinelor privind declanşarea 
urmăririi la nivel naţional şi revocarea acestei măsuri, cât şi coordonarea 
activităţilor specifice atunci când situaţia impune; 

b) analizează permanent evoluţia situaţiei operative din acest 
domeniu, declanşează acţiuni pe plan zonal sau naţional, efectuează 
evaluări tematice, activităţi de sprijin şi îndrumare la nivelul tuturor 
unităţilor teritoriale, iar periodic prezintă conducerii Inspectoratului 
General al Poliţiei Române rapoarte privind  stadiul executării sarcinilor 
pe linia dispariţiilor de copii; 

c) preia sub control sau în atenţie astfel de  cazuri, în scopul 
organizării şi coordonării activităţilor de găsire a copiilor dispăruţi; 

d) cooperează cu toate unităţile din compunerea MIRA, celelalte 
instituţii ale statului şi reprezentanţii structurilor poliţieneşti care 
funcţionează pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin. 
 

Art. 78 
(1) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române se 

constituie un nucleu de coordonare format din specialiştii din cadrul 
Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Generale de Combatere a 
Criminalităţii Organizate, Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea 
Criminalităţii şi ofiţerul de presă. 

(2) Nucleul de coordonare va fi condus de adjunctul inspectorului 
general al Inspectoratului General al Poliţiei Române ce coordonează 
activitatea de investigaţii criminale. 

(3) Nucleul de coordonare va asigura relaţionarea permanentă cu 
Centrele de monitorizare şi Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi 
Exploataţi Sexual. 

 
Art. 79 – Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul 

Manual de bune practici  privind modul de acţiune al poliţiei în cazul 
copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de persoane şi 
pornografiei infantile pe internet. 
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ANEXA NR. 1 
 

 
RAPORT DE EVENIMENT  

 
 
NUMELE/PRENUMELE PERSOANEI CARE A SESIZAT 

DISPARIŢIA , CNP __________________________________________ 
 
PĂRINŢII/DATA/LOCUL/NAŞTERII_____________________

___________________________________________________________ 
 
DOMICILIUL/REŞEDINŢA 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
NR.DE TELEFON: FIX/MOBIL 

___________________________________________________________ 
 
CALITATEA ÎN CARE FACE RECLAMAŢIA/SESIZAREA : 
 
NUMELE/PRENUMELE COPILULUI DISPĂRUT/FUGIT, 

CNP_______________________________________________________ 
 
PĂRINŢII/DATA/LOCUL/NAŞTERII_____________________

___________________________________________________________ 
 
DOMICILIUL/RESEDINŢA: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
DATA, ORA  ŞI  LOCUL DISPARIŢIEI/FUGII COPILULUI : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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DATA ŞI ORA SESIZĂRII DISPARIŢIEI LA POLIŢIE : 
_____________________________________________________ 
 
SERIA/NUMĂRUL/DATA ELIBERĂRII ACTULUI DE 

IDENTITATE (CI/PAŞAPORT)  
_____________________________________________________ 
 
NR.DE TELEFON MOBIL 
_____________________________________________________ 
ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE A DISPĂRUT/FUGIT 
_____________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
SEMNALMENTE: ÎNĂLŢIME, GREUTATE, CULOAREA 

OCHILOR, A PĂRULUI, FORMA FEŢEI , A URECHII, BĂRBIA 
ETC._______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
SEMNE PARTICULARE : TATUAJE, CICATRICI, NEGI, 

ALUNIŢE, URME MUŞCĂTURI/INTERVENŢII CHIRURGICALE 
ETC._______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CU CE ERA ÎMBRĂCAT COPILUL LA DATA 

DISPARIŢIEI/FUGII_________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
ARE/NU ARE ACTE DE IDENTITATE ASUPRA SA : CARTE 

DE IDENTITATE/PAŞAPORT _________________________________ 
___________________________________________________________ 

PORECLA SAU NUMELE LA CARE RĂSPUNDE__________ 
 

BUNURI/OBIECTE/VALORI PE CARE COPILUL LE ARE 
ASUPRA SA: BANI, OBIECTE DE VALOARE, OBIECTE DE 
ÎMBRĂCĂMINTE ETC. _____________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
ALTE AMĂNUNTE __________________________________ 

___________________________________________________________ 
MENŢIONEZ CĂ SUNT/NU SUNT DE ACORD CU 

PREZENTAREA CAZULUI ŞI A FOTOGRAFIEI COPILULUI ÎN 
MASS-MEDIA. 

 
UNITATEA, GRADUL, NUMELE ŞI PRENUMELE 

POLIŢISTULUI CARE A ÎNTOCMIT RAPORTUL _______________ 
 
DATA ŞI ORA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI  
_____________________________________ 
 
 
 
Confidenţial: Date cu caracter personal prelucrate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 
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ANEXA NR. 2 
 

DOMNULE COMANDANT 
 
 

Subsemnatul/subsemnata: 
NUMELE/PRENUMELE, CNP 
_____________________________________________________ 
 
PĂRINŢII/DATA/LOCUL/NAŞTERII_____________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
DOMICILIUL/REŞEDINŢA 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
NR.DE TELEFON: FIX/MOBIL  
_____________________________________________________ 
 
CALITATEA ÎN CARE FACE RECLAMAŢIA/SESIZAREA 
_____________________________ 
 
Vă aduc la cunoştinţă următoarele: 
 
NUMELE/PRENUMELE COPILULUI DISPĂRUT/FUGIT, CNP 
_____________________________________________________ 
Porecla sau numele la care răspunde___________________ 
 
PĂRINŢII/DATA/LOCUL/NAŞTERII_____________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
DATA, ORA ŞI LOCUL DISPARIŢIEI/FUGII COPILULUI  
_____________________________________________________
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___________________________________________________________ 
 
DATA ŞI ORA SESIZĂRII DISPARIŢIEI LA POLIŢIE   
_____________________________________________________ 
 
DOMICILIUL/REŞEDINTA 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
SERIA/NUMĂRUL/DATA ELIBERARII ACTULUI DE 

IDENTITATE (CI/PASAPORT)  
_____________________________________________________ 
 
NR.DE TELEFON MOBIL  
_____________________________________________________ 
 
ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE A DISPĂRUT/FUGIT: 

domiciliu/şcoala/strada etc. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
SEMNALMENTE: înălţime, greutate, culoarea ochilor, a părului, 

forma feţei , a urechii, bărbia etc. ________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
SEMNE PARTICULARE : tatuaje, cicatrice, negi, alunite, urme 

muşcături/intervenţii chirurgicale etc. 
_____________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CU CE ERA ÎMBRĂCAT COPILUL LA DATA 

DISPARIŢIEI/FUGII  
 
ARE/NU ARE ACTE DE IDENTITATE ASUPRA SA : carte de 

identitate/paşaport  
_____________________________________________________ 
 
BUNURI/OBIECTE/VALORI PE CARE COPILUL LE ARE 

ASUPRA SA: bani, obiecte de valoare, obiecte de îmbrăcăminte etc. 
_____________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
AM DEPUS/NU AM DEPUS O FOTOGRAFIE RECENTĂ A 

COPILULUI (dacă nu este recentă se va menţiona vechimea şi dacă 
corespunde fizionomiei actuale a copilului) 
___________________________________________________________ 

 
ALTE AMĂNUNTE 
_____________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Faţă de cele arătate, va rog să luaţi măsurile legale ce se impun în 
vederea găsirii copilului/nepotului/fratelui/etc._______________.  

 
Menţionez că sunt/nu sunt de acord cu prezentarea cazului şi a 

fotografiei copilului în mass-media. 
 
Data ____________Semnatura____________
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ANEXA NR. 3 
 

 
 

ÎNDRUMAR PENTRU AUDIEREA PERSOANEI CARE 
SESIZEAZĂ DISPARIŢIA 

 
 
 
Prezenta listă de întrebări posibile nu este limitativă, iar 

oportunitatea altor întrebări trebuie apreciată în funcţie de natura 
dispariţiei. 

 
a). Identitatea persoanei care reclamă dispariţia: 
 
1. numele, prenumele, CNP 
2. data şi locul naşterii 
3. domiciliul/reşedinţa 
4. nr. de telefon fix/mobil 
5. data când a dispărut copilul (dacă nu există concordanţă, să 

explice de ce) 
 
b) Identitatea persoanei dispărute 
 
1. numele – prenumele victimei 
2. data naşterii – vârsta (dacă vârsta corespunde aspectului 

persoanei) 
3. locul naşterii 
4. domiciliul/reşedinţa 
5. prenumele folosit în mod uzual 
6. dacă are telefon mobil/nr. 
 
c) Comportamentul persoanei dispărute 
1. personalitate/caracter/temperament (aventurier/încăpăţânat/inde-

pendent); 
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2. nu este prima dispariţie/frecvenţă/incidente anterioare 
/contacte cu serviciile poliţieneşti sau cu justiţia/infractor; 

3. comportamente/obiceiuri/locuri de întâlnire fixe, modificarea 
comportamentelor recente; 

4. există locuri care aparţin trecutului persoanei dispărute, unde 
aceasta ar putea să meargă din motive emoţionale/afective? 

a) există dispute/dezacorduri? 
b) probleme de familie, recente sau în trecut/situaţia părinţilor; 
c) subiectele de discuţie în ultimele zile; 
d) cărui părinte i-a fost încredinţată persoana dispărută? În caz 

de divorţ, care sunt datele de contact ale celuilalt părinte? 
e) consumă  alcool, droguri, medicamente? De când? 
f)  persoana în cauză fumează? Ce marcă de ţigări? 
g)  a fost internat într-o instituţie de boli psihice? Era într-o 

stare de depresie? 
h)  a avut vreo tentativă de sinucidere ? 
i)  unde merge când iese în oraş? Pe cine frecventează? (relaţii 

de contact); 
j)  ce reacţie ar avea în caz de răpire? 
 
d). Informaţii generale 
 
1. descriere/haine/aspect (bijuterii/ceas – descriere)/înălţime/ 

siluetă;   
2. dacă este sau nu în posesia buletinului de identitate/altor 

documente (ex. un paşaport de copil...); 
3. există o fotografie/o înregistrare video cu victima? 
4. semne particulare ( tatuaje/cicatrice - care şi unde?) 
5. grupa de sânge; 
6. deţine bani? Câţi? În ce monedă? Card bancar – cont în bancă 
7. stângaci sau dreptaci; 
8. are bagaje? (ce bagaje?); 
9. copilul cunoaşte numărul de telefon de la domiciliul său? 
10. ascunzătoare/destinaţie potenţială/nume – adrese – numere de 

telefon; 
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11.  cunoştinţe lingvistice/dialecte; 
12.  date furnizate de dentist şi/sau de medicul de familie; 
13.  date despre angajator sau despre  şcoală; 
14.  care sunt cunoştinţele, prietenii? 
15.  cum îşi petrece timpul liber?care sunt hobby-urile ? 
16.  ştie să conducă un autovehicul ? 
 
e) Momentul dispariţiei 
 
1. De cât timp a dispărut persoana în cauză? Când a fost 

constatată dispariţia? 
2. Data/ora/ziua săptămânii; 
3. Când a fost văzută persoana ultima dată? De către cine? 
 
Diverse 
1. se desfăşura un eveniment anume la acea dată? (o sărbătoare, 

un târg ...); 
2. persoana dispărută a luat parte la un eveniment anume înainte 

de dispariţie? 
 
f). Locul dispariţiei 
 
1. Adresa exactă (dacă este cunoscută)/descrierea locului; 
2. Itinerarul normal până la destinaţie. De ex. domiciliu – şcoală; 
3. Drumul pentru a merge la alţi membri ai familiei, la prieteni, 

la şcoală… sau drumul de întoarcere; 
4. Mediul: urban/rural; 
5. În apropiere de: o autostradă/căi navigabile/cale ferată 

/gară/aeroport/centru comercial/pădure/altele... . 
 
g). Circumstanţele dispariţiei 
 
1. Persoana în cauză era singură sau în compania altor 

persoane? (descriere eventual vehicul); 
2. Dacă persoana era însoţită, de către cine? identitatea; 
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3. ;Cum a fost constatată dispariţia? De către cine? Când? În ce 
circumstanţe? 

4. Mijloace de transport utilizate. Obiceiuri în ceea ce priveşte 
deplasarea / tramvai / tren / autobuz / bicicletă. Care este traseul folosit? 

5. Obiceiul de a face autostopul; 
6. Au fost observate comportamente suspecte în jurul locului 

dispariţiei? Persoane / vehicule; 
7. Au fost găsite urme la locul presupus al dispariţiei? 
 
h) Ce verificări s-au efectuat sau ce demersuri s-au întreprins 

deja? 
 
1. verificări telefonice 
2. la domiciliu; 
3. publicitate. 
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ANEXA NR. 4 
 
 

MODUL DE ACŢIUNE 
al şefului/ajutorului şefului de post prim sesizat 

 
 

Art. 1 - Ca urmare a unei sesizări primite prin SNUAU 112 sau a 
depunerii unei sesizări direct la sediul poliţiei (în timpul sau în afara 
serviciului) poliţistul de la postul de poliţie trebuie să desfăşoare 
următoarele: 

a) stabileşte identitatea şi calitatea persoanei care face sesizarea 
(părinte/tutore, rudă, vecin etc.) şi îi solicită şi alte numere de telefon la 
care poate fi contactată; 

b) obţine informaţiile şi datele de bază cu privire la eveniment 
(numele şi prenumele copilului dispărut, porecla sau numele la care 
răspunde; descrierea acestuia, a eventualului suspect, respectiv data, ora 
şi împrejurările producerii evenimentului); 

c) consemnează datele obţinute în „raportul de eveniment”; 
 
Art. 2 – (1) Poliţistul de la postul de poliţie comunal sesizat, 

verifică dacă sesizarea se confirmă, prin deplasare la faţa locului, iar dacă 
se confirmă, informează, de urgenţă, ofiţerul de serviciu de la poliţia 
municipală sau orăşenească la care este arondat postul de poliţie. 

(2) Activitatea desfăşurată de poliţiştii sosiţi primii la locul 
dispariţiei unui copil, este esenţială pentru acţiunile ulterioare ce se vor 
desfăşura în vederea găsirii acestuia.  

 
Art. 3 – Poliţistul de la postul de poliţie trebuie să desfăşoare 

următoarele activităţi: 
a) să verifice, pe drumul către locul faptei, vehiculele şi 

persoanele care îi par suspecte; 
b) să noteze traseul de deplasare şi ora sosirii la locul dispariţiei; 
c) să evalueze situaţia, încercând să verifice dacă este într-adevăr 

vorba de o dispariţie (de exemplu: un număr mare de „dispariţii” se 
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bazează pe neînţelegeri. „Dispărutul” avea anumite proiecte sau activităţi, 
de care a uitat să informeze familia. Remarci interpretate greşit sau o 
situaţie modificată brusc face uneori familia să intre în alertă fără să fie 
nevoie); 

d) la primul contact cu familia copilului dispărut să fie pregătit 
pentru o eventuală reacţie emoţională din partea membrilor familiei, 
deoarece aceştia se pot manifesta diferit, în sensul că: 

1.  unele persoane vor afişa o reacţie emoţională mai puternică 
sau mai slabă, care se manifestă printr-un blocaj de comportament şi 
comunicare, o închidere în sine, apatie, o anume resemnare...; 

2.  alte persoane, dimpotrivă, vor reacţiona foarte violent, lucru 
care se poate manifesta printr-un fel de explozie emoţională (criză de 
plâns, isterie, revoltă, furie, acuzaţii, ţipete, violenţă...); 

3.  în ambele cazuri, persoanele respective se confruntă cu 
sentimente de neputinţă şi de incertitudine; 

4.  membrii familiei sau persoanele apropiate persoanei dispărute 
vor fi lăsate să îşi exprime sentimentele. Acest fapt le arată că poliţia 
tratează cu seriozitate problema lor şi limitează riscurile unor evoluţii de 
natură patologică în viitor; 

5.  este foarte importantă păstrarea calmului şi stăpânirii de sine, 
prin adoptarea unei poziţii de neutralitate; 

6.  nu se va intra în discuţii aprofundate pentru obţinerea de 
informaţii decât după ce familia copilului dispărut va depăşi şocul 
emoţional iniţial; 

7.  va informa familia copilului dispărut că poliţia face tot ce este 
posibil pentru a-i ajuta. 

e) să asigure protecţia zonei prin stabilirea unui perimetru, care 
se va realiza astfel: 

1.  se va stabili o zonă de siguranţă, la o distanţă minimă de 
aproximativ 20 de metri de la locul dispariţiei, zonă ce va fi înconjurată 
cu o bandă de siguranţă sau cu ceva asemănător, lăsând o cale unică, de 
intrare şi de ieşire; 

2.  raza zonei de siguranţă poate fi extinsă, în funcţie de 
împrejurări (existenţa elementelor balistice, pete de sânge sau altele, ce ar 
putea avea legătură cu fapta); 
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3.  nu va permite accesul în zona delimitată decât pentru 
serviciile specializate ale poliţiei şi, dacă este cazul, personalului 
serviciilor de asistenţă medicală; 

4.  nu va permite accesul vehiculelor în zona de siguranţă 
menţionată anterior; 

5.  să nu altereze urmele şi alte mijloace de probă.  
f) să înceapă o investigaţie preliminară, până la sosirea echipei 

de cercetare la faţa locului ; 
g) să informeze în permanenţă ofiţerul de serviciu cu privire la 

confirmarea dispariţiei, a situaţiei de fapt şi a persoanelor implicate.  
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ANEXA NR. 5 
 
 

CELE ŞAPTE COMPONENTE ALE CERCETĂRII 
LA FAŢA LOCULUI 

 
 
1) Pregătirea – presupune atât cunoaşterea procedurilor de 

urmat, asigurarea accesului la bazele de date existente, precum şi accesul 
la mijloacele avute în dotare, în funcţie de evoluţia cazului; 

2) Asigurarea protecţiei – se referă la limitarea accesului în 
câmpul infracţional, luarea tuturor măsurilor de conservare a urmelor şi 
mijloacelor de probă, degradarea acestora fiind un proces ireversibil, cu 
consecinţe nefaste pentru anchetator. 

Trebuie avut în vedere şi aspectul prelungirii locului faptei atunci 
când se constată că şi vecinătăţile perimetrului iniţial stabilit pot fi 
purtătoare de urme/probe; 

3) Conservarea urmelor – implică un prim proces de 
ridicare/fixare prin fotografiere, după cum urmează: fixarea fiecărei 
probe, strict în locul descoperirii ei, prin descriere completă, locaţia fiind 
bine individualizată în câmpul infracţional; 

4) Precizia – se referă la posibilitatea ca primele probe 
descoperite să conducă la o concluzie eronată şi, de aceea, se impune 
analizarea cu maximă atenţie a tuturor categoriilor de probe identificate, 
analizarea precisă şi pertinentă a acestora putând conduce la alte 
concluzii; 

5) Prelucrarea – se referă strict la procesul de colectare a 
mijloacelor materiale de probă şi atenţia trebuie canalizată în sensul 
evitării deteriorării probelor ridicate. 

Este interzisă ridicarea unei probe anterior fixării acesteia din 
punct de vedere criminalistic. Trebuie avut mereu în atenţie faptul că 
proba urmează să fie supusă examenelor de laborator, şi de aceea trebuie 
să-şi menţină proprietăţile şi caracteristicile din momentul identificării ei 
în câmpul infracţional; 
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6) Ambalarea şi manipularea probelor ridicate – urmăreşte 
înlăturarea contactului ulterior dintre factorii de mediu şi probă, precum 
şi păstrarea calităţilor şi proprietăţilor  acesteia. Se vor utiliza numai 
recipiente care să conserve toate proprietăţile probei ridicate; 

7) Evoluţia cercetării la faţa locului – trebuie să fie percepută 
ca înceată şi metodică; prin aceasta, se va sigura pertinenţa activităţii  şi 
creează satisfacţia  eficienţei. 

Este recomandabil ca, după finalizarea activităţilor să fie 
efectuată o reevaluare a cercetării la faţa locului, mizându-se şi pe 
variantele complementare şi, mai ales, reconstrucţii mentale diferite, în 
raport cu ideea  conturată iniţial, în scopul acoperirii întregului spectru de 
posibilităţi generat de comiterea unei infracţiuni. 
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ANEXA NR. 6 
 
 

FIŞA COPILULUI DISPĂRUT (PENTRU IMPLEMENTARE 
PE PAGINA  WEB A POLIŢIEI ROMÂNE) 

 
 

UNITATEA DE POLIŢIE: 

FIŞA COPILULUI DISPĂRUT 

 

ID:    
Nume:  
Prenume:  
Porecla: 
Data naşterii:  
Cetăţenie:  
Născut în:  
Domiciliat în: 

  

Semnalmente:  

Data, locul, ora şi împrejurările dispariţiei: 
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Detalii: 

                                                    Şeful unităţii de poliţie  
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ANEXA NR. 7 
 
 

 
FIŞA PSIHOCRIMINOLOGICĂ A COPILULUI DISPĂRUT 

 
 
DATE DE IDENTIFICARE 
 
NUME ŞI PRENUME __________________________________ 
PORECLĂ/ NUME FALS _______________________________ 
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII ___________________________ 
POZIŢIA OCUPATĂ ÎN FUNCŢIE DE CRONOLOGIA 

NAŞTERILOR ÎN FAMILIE (determinată de ordinea naşterii fraţilor/ 
surorilor) ______________________________ 

DOMICILIUL/REŞEDINŢA _____________________________ 
_____________________________________________________ 
NIVELUL DE INSTRUIRE (clasa, unitatea şcolară, persoana de 

contact – educator/ învăţător/diriginte) ___________________________ 
 
DATE DESPRE PĂRINŢI 
 

 MAMA TATA 
Nume şi prenume   
Vârsta   
Ocupaţie/ profesie   
Numele părinţilor 
(dacă sunt în 
viaţă) 

  

Fraţi/ surori   
Starea de sănătate   
Relaţia cu copilul   

 
FORMĂ RELAŢIONARE PĂRINŢI: căsătorie; concubinaj; 

divorţ 
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CLIMAT AFECTIV 
1. Certuri – frecvenţă ___________________________________ 
- motive _____________________________________________ 
- atitudinea după ceartă _________________________________ 
- modalităţi de aplanare a conflictului (cine/cum) ____________ 
 
2. Violenţă fizică-degenerează în urma certurilor/ spontană (DA/ 

NU) 
- determinată/ întreţinută de consumul de alcool (DA/ NU) 
- atitudinea după episodul de violenţă ______________________ 
 
3. Informaţii privind caracterul corecţiilor fizice aplicate 

copilului: 
- frecvenţă ____________________________________ 
- motiv _______________________________________ 
- scop (educativ/ catharsis pentru părinţi) 
- atitudinea după aplicarea corecţiilor fizice _______________ 

___________________________________________________________ 
 

SITUAŢIA ANTECEDENTELOR PENALE ÎN FAMILIA 
EXTINSĂ __________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE 
o A dezvoltat o atitudine cu caracter automutilat (tăietură/ 

arsură)?  
 dacă da: singur/ în grup 
 cu/ fără consum alcool. 

o Consumă alcool (frecvenţă, mod de manifestare)? 
o Se afla sub tratament la data dispariţiei? 
o Ce medicamente lua în mod frecvent şi pentru ce tip de 

afecţiuni? 
o Care au fost bolile copilăriei? 
o În copilărie, a făcut convulsii (episod singular/repetat, detalii)? 
o A suferit o lovitură la cap în urma căreia şi-a pierdut cunoştinţa 

(detalii privind spitalizarea, sechele posttraumatice)? 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 76

o A fost consultat vreodată de un neuropsihiatru (de ce, 
descrierea contextului)? 

o Avea tulburări de somn (pavor nocturn, elemente specifice 
somnambulismului cu sau fără amnezie la trezire)? 

o În copilărie au existat episoade enuretice? 
o Ce afecţiuni somatice a dezvoltat (cum au fost tratate, situaţia la 

momentul actual: remise, vindecare, sechele, episoade recurente)? 
o A vrut sau a încercat vreodată să se sinucidă (detalii privind 

exprimarea intenţiei/iniţiere mecanism autolitic, motivaţie, scop, 
finalitate, recidivă)? 

o A fugit în trecut de acasă pentru perioade scurte de timp (unde, 
din ce cauză, ce a făcut pe durata plecării, cum s-a întors, atitudinea 
la/după întoarcere)?  

oSunt elemente/informaţii care să pledeze pentru începerea vieţii 
sexuale (vârsta debutului vieţii sexuale, numărul şi frecvenţa partenerilor, 
apartenenţa la cercuri/ grupuri deviante, existenţa unor decepţii, atitudine 
la/după instalarea decepţiei)? 

o Atitudinea faţă de şcoală: 
- frecventarea cursurilor/grad de absenteism 
- atitudinea faţă de performanţa/eşecul şcolar 
Modalităţi de petrecere a timpului liber: 
- activităţi solitare 
- activităţi de grup (unde, cu cine, orele de revenire la 

domiciliu). 
 
ELEMENTE PRIVIND SOCIALIZAREA 
În familie – părinte favorit/substitut (bunic, unchi, mătuşă) 
                – relaţiile cu fraţii (favoriţi/respinşi) 
În vecini: 
-  cu cine interacţiona în mod frecvent? 
-  faţă de cine dezvolta atitudini de respingere? 
-  conflicte (motivaţie, dezvoltarea conflictelor, atitudine după 

conflict). 
În mediul şcolar: 
Relaţii cu învăţător/ profesori (preferinţe/ respingeri) 
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Relaţia cu colegii (favoriţi/respinşi, motive, dacă există colegi de 
şcoală – vecini şi informaţii despre traseul domiciliu-şcoală şi retur) 

Relaţia cu alte persoane (ex: personal auxiliar de la şcoală – 
portar, poliţist comunitar, paznic, femeie de serviciu; personal medical 
etc.). 

 

ASPECTE COGNITIV-AFECTIVE 
o Care au fost fricile sau fobiile care i-au marcat copilăria? 
o Manifestă o atitudine curios-activă faţă de mediul înconjurător? 
o Au existat episoade de rătăcire privind domiciliul sau prezenţa 

părinţilor în mica copilărie (detalii – unde, când, cum, de ce, cine l-a 
reorientat, atitudinea în timpul episodului şi după)? 

o În situaţii conflictuale, care era atitudinea dominantă (plâns, 
tăcere, devierea agresivităţii, ascundere, revendicare)? 

o Trecea uşor de la veselie la tristeţe şi invers? 
o Dacă era supărat, cum putea fi cel mai uşor împăcat? 
o Păstra ranchiună după momentele conflictuale? 
o Executa întotdeauna, fără comentarii, ceea ce i se cerea sau se 

opunea zgomotos? 
o Îi plăcea să fie în centrul atenţiei? Ce mecanisme utiliza pentru 

realizarea acestei atitudini? 
o Se afla în relaţii concurenţiale/de rivalitate cu fraţii (reacţie la 

performanţă/eşec)? 
o Ce genuri literare preferă? 
o Şi-a exprimat vreodată preferinţa pentru un erou/model/personaj 

(preferinţă de tip acţionar/atitudinal/comportamental)? 
o Cum reacţiona în situaţii generatoare de frustrări? Ce 

mecanisme de apărare utiliza? 
o Ce îi producea plăcere în mod deosebit? Care erau strategiile 

adoptate în vederea obţinerii plăcerilor? 
o Erau prezente mecanisme de amânare a plăcerilor? 
 
LIMBAJUL (lexic, coerenţă, fluenţă, adecvat/inadecvat vârstei 

cronologice şi mediului de apartenenţă, tip de comunicare dominant) 
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- stilul vestimentar (autonom/impus; avangardist/clasic/ 
adecvat vârstei/peste vârstă/neglijent; utilizare accesorii – cercei, 
piercing, tatuaje, machiaj); 

- date privind utilizarea internetului, adrese accesate frecvent. 
 
PERSONALITATEA 
- temperamentul dominant; 
- caracterul – trăsături, atitudini dominante; 
- orientarea personalităţii (extrovertit, introvertit, ambivalent). 
 
SISTEMUL MOTIVAŢIONAL 
- preponderenţa motivaţie extrinsecă/ intrinsecă; dependenţa de 

feed-back. 
 
MECANISMUL VOLITIV 
- prezenţa/ absenţa etapelor actului volitiv; 
- determinarea caracterului impulsiv/ deliberat implicat în 

mecanismul acţionar. 
 
ALTE INFORMAŢII 
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ANEXA NR. 8 
 
 

REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN TIMPUL 
AUDIERII/ANCHETEI 

 
OPISUL ÎNTREBĂRILOR 

 
 
1. Reguli ce trebuie respectate în timpul audierii/anchetei: 
 
1 trataţi subiectul cu maximă atenţie şi consideraţie; 
2 fiţi întotdeauna ferm; 
3 evaluaţi persoana (inteligenţă, stare emoţională, sub efectul 

sedativelor); 
4 fiţi în permanenţă ofensivi; 
5 obţineţi cât mai multe informaţii/date/detalii cu putinţă; 
6 concentraţi-vă, cât mai mult cu putinţă, asupra răspunsurilor 

primite; 
7 fiţi un bun ascultător (vorbiţi mai puţin şi ascultaţi cât mai 

mult); 
8 daţi posibilitatea, fără a interveni, să vi se răspundă în 

limbajul liber, lăsaţi să fie folosite cuvintele liber: 
 daţi posibilitatea celui audiat să vorbească cât mai mult şi nu-l 

opriţi din relatare; 
 căutaţi să nu existe nici un factor care să distragă atenţia pe 

timpul audierii; 
 încercaţi să fiţi de neînduplecat, nu faceţi concesii (dacă situaţia 

o impune); 
 fiţi răbdător (nu încercaţi să rezolvaţi problematica la modul 

lapidar, intraţi în amănunte, detalii); 
 formulaţi întotdeauna întrebări la care să nu vi se poată 

răspunde prin DA sau NU (exemple: „Povesteşte-mi ce s-a mai întâmplat 
după aceea…”; „Aş dori să-mi povesteşti despre…”; „Şi ce s-a mai 
petrecut acolo…?”); 
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 rezervaţi-vă timp suficient pentru audiere; 
 explicaţi exact celui audiat ce fel de informaţii sunt necesare a fi 

date,  nu-l lăsaţi să intuiască; 
 fiţi deschis cu cel audiat, dar cu profesionalism; 
 permiteţi celui audiat să facă încercări de disculpare; 
 evitaţi folosirea jargonului; 
 timpul ordonează lucrurile (dezbateţi şi trataţi toată 

problematica, strict în ordine cronologică); 
 respectaţi cu rigurozitate drepturile celui audiat; 
 conştientizaţi în permanenţă ceea ce nu s-a spus, cu toate că ar fi 

trebuit menţionat. 
 
Ceea ce nu trebuie făcut în cursul audierii: 
 nu apelaţi, sub nici un motiv, la violenţă, vulgaritate sau 

ameninţări; 
 sub nici o formă să nu etichetaţi pe cel audiat cu epitete de 

genul mincinos, pervers, dobitoc, ucigaş etc.; 
 nu vă arătaţi frustrarea şi nu daţi replici inutile; 
 nu daţi loc la interpretări; 
 nu faceţi acuzaţii nefondate; 
 nu dezvăluiţi sursa din care aţi obţinut informaţia; 
 nu vă pierdeţi cumpătul; procedând astfel vă dovediţi 

inferioritatea şi creaţi impresia celui audiat că deţine controlul; 
 nu luaţi notiţe decât la momentul potrivit şi nu acceptaţi să fie 

văzut ce notaţi; 
 nu parcurgeţi cu rapiditate declaraţia, acordând atenţie fiecărui 

cuvânt din context; 
 nu vă trădaţi satisfacţia atunci când cel audiat începe să 

recunoască; 
 nu omiteţi nimic şi nu uitaţi să acoperiţi tot spectrul 

problematicii ce trebuie lămurită. 
 

2. Opisul întrebărilor din cadrul audierii 
 
1) Întrebări standard pentru părinţi / membrii familiei: 
 

1 Spuneţi-mi ce s-a întâmplat? 
2 Încercaţi să rememoraţi tot ce aţi auzit şi s-a întâmplat ulterior 
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dispariţiei copilului dvs. 
3 Cum arată copilul? 
4 Ce îmbrăcăminte purta copilul la momentul în care a fost 

văzut ultima oară? 
5 Care a fost comportamentul copilului dvs. la ultimul contact 

vizual pe care l-aţi avut cu acesta? 
6 V-a vorbit cumva despre fuga de acasă sau despre suicid? 
7 Ce locuri (medii) frecventează copilul dvs.? 
8 Există probleme familiale care afectează copilul? 
9 Copilul consumă droguri sau alcool? 
10 Are probleme legate de prieteni sau de şcoală? 
11 Când şi unde, fiecare membru al familiei dvs., a văzut 

copilul? 
12 Cine este persoana în care copilul dvs. are cea mai mare 

încredere? 
13 Era cineva cu copilul dvs. în momentul în care a fost văzut 

pentru ultima oară? 
14 S-a mai întâmplat ceva asemănător în trecut? 
15 Referiţi-vă, vă rog, la comportamentul neobişnuit, activităţi şi 

probleme ale copilului dvs. în ultima perioadă de timp. 
16 Ce schimbări importante au intervenit în viaţa copilului dvs. 

în ultima perioadă (prieteni, boli, activităţi)? 
17 Tipologia persoanelor în preajma cărora copilul dvs. prefera 

să petreacă timpul. 
18 Ce obiceiuri are copilul dvs. şi dacă consideraţi că s-ar putea 

descurca singur? 
19 Cum ar reacţiona copilul dvs. în situaţia în care ar fi 

ameninţat sau pus într-o situaţie de pericol? 
20 Aţi văzut vreodată o persoană suspectă în zonă? 
21 Când aţi văzut ultima dată această persoană? 
22 Ce motiv l-ar fi putut determina pe copil să fugă de acasă? 
23 Ce motivaţie ar fi avut răpitorul în a face copilul dispărut? 
24 Există persoane care v-ar putea dori răul, dvs. sau familiei? 
25 Din momentul dispariţiei copilului, ce schimbări aţi perceput 

în comportamentul celor apropiaţi, rudelor, cunoştinţelor? 
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26 Aţi auzit circulând zvonuri conform cărora cineva ar fi 
implicat? 

27 De ce credeţi că cineva ar dori să facă asta? 
28 Pe cine anume suspectaţi? 
29 Suspectaţi pe cineva apropiat de implicare în acest caz de 

dispariţie? 
30 Este cineva responsabil de acest fapt? 
31 Copilul dvs. are telefon mobil? 
32 După dispariţia sa aţi observat şi lipsa unor bani sau a unor 

obiecte de valoare? 
33 Aţi avut conflicte recente cu copilul? Din ce motive? L-aţi 

ameninţat în vreun fel? 
 
2) Întrebări standard pentru prieteni/colegi/cadre didactice: 
1 Ştiţi unde este copilul dispărut? 
2 Ştiţi unde ar putea fi copilul? 
3 Cine ar putea ascunde copilul? 
4 Cine ar putea fi implicat în ascunderea copilului? 
5 Există vreun loc în zonă sau vreo persoană de care copilul să 

se teamă? 
6 Ce fel de probleme a discutat cu dvs.? 
7 Care sunt persoanele din cercul lui de prieteni la care ar putea 

apela pentru a cere sprijin? 
8 Şi-a făcut prieteni noi în ultima vreme? 
9 L-aţi văzut în ultima vreme în preajma unor adulţi suspecţi? 
10 V-a informat, în ultima perioadă, asupra intenţiilor sale? 
11 V-a vorbit vreodată despre problemele lui cu familia? La ce 

se referea? 
12 Credeţi că s-a dus într-un anumit loc, fără ca nimeni să ştie? 

Şi dacă da, de ce, pentru care motiv? 
13 Există vreun motiv care să-l fi determinat să fugă? 
14 Şi-a schimbat comportamentul sau atitudinea în ultima 

vreme? 
15 A absentat de la cursuri? 
16 Făcea parte din „găşti de cartier” sau din vreo sectă? 
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3) Întrebări standard  pentru vecini: 
 
1 Cunoaşteţi familia…? 
2 Sunteţi la curent cu ce s-a întâmplat? 
3 Vă rog să-mi spuneţi tot ce aţi auzit în această problemă. 
4 Eraţi în apropiere atunci când s-a petrecut incidentul? 
5 Aveţi cunoştinţă/aţi auzit de întâmplări similare? De la cine? 
6 Cunoaşteţi pe cineva care ar fi putut face asta? 
7 Ce consideraţi că ar merita/ar trebui să i se întâmple cuiva 

care răpeşte un copil? 
8 Aţi putea să vă amintiţi exact ce făceaţi în momentul în care 

s-a petrecut incidentul? 
9 Aţi remarcat persoane sau autoturisme suspecte în zonă? 
10 Aţi observat schimbări de comportament al copilului sau 

părinţilor? 
 
4) Întrebări standard pentru suspect/bănuit: 
 Ce consideraţi că ar merita să păţească cineva care a răpit un 

copil? 
 Aţi mai făcut/comis o asemenea faptă anterior? 
 V-aţi gândit vreodată să comiteţi o asemenea faptă? 
 Dvs. sunteţi cel care a comis răpirea? 
 Cunoaşteţi cine anume ar fi putut comite răpirea? 
 Explicaţi-mi pentru care motiv … 
 Obişnuiţi să ţineţi un jurnal de însemnări, agendă sau vreun orar 

pe computer? Aş putea, vă rog, să arunc  o privire? 
 Aţi mai fost audiat vreodată în legătură cu o astfel de faptă? 
 Sunteţi proprietarul / aveţi acces la (bunuri menţionate în 

declaraţia martorilor)? 
 Cunoaşteţi acest copil? Îi cunoaşteţi familia? Cu ce se ocupă 

membrii familiei? 
 Ar putea exista vreun motiv pentru care cineva să vă acuze pe 

dvs. de comiterea acestei fapte? 
 În cazul în care s-ar impune, v-ar deranja să fiţi supus testului 

poligraf, să fiţi amprentat sau să participaţi la o recunoaştere din grup? 
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 Aţi accepta să vă percheziţionez (maşina, casa, seiful, 
dependinţele)? 

 Cum reacţionaţi, de obicei, la stres? 
 Care este mijlocul dvs. frecvent de deplasare/transport? 
 Obişnuiţi să conduceţi mult în zona locuinţei dvs.? 
 Preferaţi să mergeţi în diferite locuri fără să vă anunţaţi soţia, 

copii, rudele? 
 Care este programul dvs. de somn? 
 Aţi minţit vreodată? Dacă da, cât de frecvent, în ce condiţii şi, 

mai ales, pentru care motiv? 
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ANEXA NR. 9 
 
 

FORME DE ABUZ EXERCITATE ASUPRA COPILULUI 
 

 
1. ABUZUL FIZIC este, de obicei, cea mai evidentă formă de 

abuz care poate îmbrăca multe forme: lovituri, scuturări, arsuri, ciupituri, 
muşcături, sufocări, aruncări, biciuiri, bătăi şi alte acţiuni ce pot cauza 
răni fizice, pot lăsa urme sau pot produce durere fizică.  

Abuzul  fizic presupune: folosirea forţei de către cel care 
îngrijeşte copilul (părintele, tutorele, părintele de plasament, baby sitter) 
având ca rezultat vătămarea copilului. Categoria copiilor abuzaţi fizic îi 
include pe cei care au fost răniţi în mod deliberat, precum şi pe cei răniţi 
din cauza insuficientei supravegheri. 

 
2. ABUZUL SEXUAL  asupra copilului presupune antrenarea 

acestuia într-o activitate realizată cu intenţia de a produce plăcere sau de 
a satisface dorinţele sexuale  ale unui adult sau ale unui alt copil care, 
prin vârstă şi dezvoltare se află faţă de copilul abuzat  într-o relaţie de 
răspundere, încredere sau putere. Când copilul este abuzat de un membru 
al familiei avem de-a face cu un incest.  

Este considerat abuz sexual orice contact sexual cu  un o persoană 
de sex diferit sau de acelaşi sex, în conformitate cu dispoziţiile Codului 
penal. 

Abuzul sexual, deşi conţine certe elemente de abuz fizic şi 
emoţional, este o categorie aparte de rele tratamente aplicate copilului. 

Aceasta se referă la: atragerea, convingerea, folosirea, coruperea, 
forţarea şi obligarea copilului să participe la activităţi de natură sexuală 
sau asistarea unei alte persoane în timpul unor activităţi care servesc la 
obţinerea de către adult a plăcerii. Abuzul sexual împotriva copilului 
presupune implicarea de către adult a copiilor dependenţi/imaturi, a 
adolescenţilor în activităţi sexuale pe care nu le înţeleg şi la care ei nu 
sunt în măsură să consimtă  în cunoştinţă de cauză sau care violează 
normele tradiţionale ale vieţii în familie.  



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 86

Dintre formele de abuz sexual, menţionăm: violenţă sexuală  
(propuneri verbale, gesturi sau atingeri cu conotaţii sexuale), 
comportamentul exhibiţionist în faţa unui copil sau obligarea acestuia de 
a manipula organele sexuale ale agresorului, intruziunea unor obiecte în 
organele sexuale ale copilului, penetrarea sexuală – pe cale orală, genitală 
sau anală, exploatarea sexuală, obligarea copilului la pornografie sau 
prostituţie în folosul (cel puţin parţial) adultului. 

 
3. ABUZUL EMOŢIONAL poate fi mai greu de evidenţiat, 

deoarece nu există semne fizice vizibile. Uneori, oamenii ţipă unii la alţii, 
îşi exprimă furia,  se  insultă reciproc, dar asta nu înseamnă că 
exteriorizarea nemulţumirilor este un abuz emoţional.  

Abuzul emoţional  apare atunci când ţipetele şi furia merg prea 
departe, sau atunci când un părinte minimalizează, ameninţă sau respinge 
în mod constant un copil, într-atât încât îi afectează respectul de sine şi 
sentimentele de preţuire a propriei sale persoane, având ca rezultat 
periclitarea dezvoltării armonioase. 

 
3.1. – Forme de abuz emoţional 
 

a. Situaţia în care părinţii recurg la diverse pedepse: izolarea 
copilului (legarea, încuierea lui în diferite spaţii închise), neacordarea 
răspunsurilor emoţionale, terorizarea, refuzul de a-i acorda ajutor, 
degradarea, exploatarea, folosirea lui ca servitor, coruperea prin învăţarea 
sau recompensarea unor comportamente neadecvate, antisociale, 
agresive, rasiste, imorale sau criminale.   

b. Copilul care este perceput negativ de părinţii lui (uneori chiar 
de la naştere) este expus la diferite forme de respingere. Acestui copil îi 
sunt ignorate nevoile, este ridiculizat, respins şi tratat ca sursă a 
problemelor părinţilor. 

c. Copilul este terorizat prin ameninţări cu pedepse, cu părăsirea 
sau alungarea – ameninţări ce îi creează o stare de anxietate, căreia cu 
greu îi face faţă. 

d. Copilul, ai cărui părinţi sunt violenţi unii cu alţii, trăieşte în 
anxietate şi îşi foloseşte adesea energia pentru a avea grijă de el însuşi şi, 
în mod ironic, chiar şi de părinţii lui. El este adesea forţat să-şi asume 
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responsabilităţi în situaţii pentru care nu este suficient de matur să le facă 
faţă. Nu-i mai rămâne decât foarte puţină energie şi bucurie pe care să o 
investească în joacă, în relaţiile cu alţi copii şi în învăţătură. Mulţi ani mai 
târziu, pot fi observate probleme de identitate ale acestor copii, ale 
conştientizării propriei valori şi ale identităţii sexuale. 

e. Copilul, ai căror părinţi consumă droguri sau alte substanţe 
psihoactive, observă că adulţii sunt prea preocupaţi de propria lume, de 
propriile lor nevoi şi probleme, încât nu mai pot avea grijă de el şi de 
nevoile lui. Copilul este expus la anxietate şi la situaţii neprevăzute pe 
care nu le poate înţelege. Un consumator de droguri poate distorsiona 
percepţia copilului asupra realităţii la fel de mult ca un părinte psihotic. 
La fel ca în cazul abuzului fizic şi al celorlalte forme de abuz emoţional, 
copilul trăieşte sentimentul vinovăţiei pentru ceea ce se întâmplă. 
Consumul de droguri contribuie, de asemenea, la izolarea şi stigmatizarea 
familiei. 

f. Copilul, ai cărui părinţi divorţează fără a fi capabili să-l 
protejeze, se vede aruncat în mijlocul unui conflict cronic în care unul 
dintre părinţi îl acuză pe celălalt, iar el este forţat să „ ia partea unuia 
dintre ei“. Copilul devine anxios şi se întâmplă adesea să aibă sentimente 
confuze. El pierde un părinte fără să-i fie permis să fie necăjit sau să 
ceară şi să primească ajutor. Furia, asociată cu acestea, şi disperarea 
copilului deseori nu sunt exprimate direct, acesta devenind deprimat 
şi/sau dificil. El trece printr-un proces care îi poate afecta legăturile cu cei 
apropiaţi, într-un mod negativ şi pe timp îndelungat. 

g. Neglijarea copilului constă în omisiunea voluntară sau 
involuntară a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii 
sau educării copilului ,de a lua orice măsură subordonată acestei 
responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 
fizică sau psihică a copilului. Neglijarea se poate manifesta sub mai multe 
forme: 

- carenţele de creştere şi dezvoltare: scăderea în greutate şi 
instalarea distrofiei; 

- neglijarea educaţională: permiterea absenteismului – este 
considerată formă de neglijare dacă părintele a fost informat asupra 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 88

problemei şi nu a luat nici o măsură; neînscrierea copilului într-o formă 
de învăţământ – omiterea înscrierii într-o formă de educaţie adecvată 
nivelului copilului; 

- ignorarea nevoilor speciale de educaţie – refuzul acordării sau 
eşecul în obţinerea serviciilor educaţionale recomandate, neglijarea 
obţinerii tratamentului pentru o dificultate de învăţare diagnosticată a 
copilului sau pentru nevoile speciale de educaţie ; 

- neglijarea fizică: neasigurarea de către părinte a condiţiilor 
decente de trai şi neacordarea ajutorului fizic copilului, mai ales în 
perioada când este dependent de părinte, neasigurarea măsurilor de 
supraveghere şi protecţie, neglijarea îmbrăcămintei adecvate, neglijarea 
realizării unor amenajări pentru siguranţa condiţiilor de locuit; 

- neglijarea medicală: lipsa de interes a părintelui faţă de 
sănătatea copilului, ajutor inadecvat dat de către părinte, comportament 
neglijent al părintelui faţă de tratamentul prescris, neasigurarea 
medicaţiei, neprezentarea la medic; 

- neglijarea emoţională: îngrijirea şi afecţiunea inadecvată – 
neglijarea evidentă a nevoii copilului de afecţiune, sprijin emoţional, 
atenţie; 

- refuzarea îngrijirii psihologice – refuzarea permiterii 
tratamentului necesar şi disponibil pentru problemele emoţionale sau de 
comportament ale copilului în acord cu recomandările unui profesionist; 

- întârzierea în îngrijirea psihologică – eşecul în căutarea sau 
asigurarea tratamentului necesar pentru o problemă emoţională sau de 
comportament a copilului, problemă pe care ar fi recunoscut-o orice 
persoană neavizată ca necesitând îngrijire psihologică de specialitate (de 
exemplu: depresie cronică, tentativă de sinucidere); 

- abandon şi supraveghere inadecvată: comportamentul părinţilor 
care îşi abandonează copilul prin excluderea lui din familie, trimiterea pe 
stradă sau dezinteres pentru creşterea sau îngrijirea lui. 
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ANEXA NR. 10 
 

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA INTERVIEVAREA 
COPIILOR, VICTIME ALE PORNOGRAFIEI INFANTILE ŞI 

TRAFICULUI DE PERSOANE 
 
 

1. Regulile tactice ale ascultării copilului vor fi aceleaşi ca la 
persoana adultă: i se va cere mai întâi să declare  tot ceea ce ştie în 
legătura cu fapta, relatând liber, fără a fi întrerupt, după care se vor adresa 
acelaşi tipuri de întrebări; 

2. Audierea copilului trebuie să fie făcută, în principiu de o echipă 
pluri-disciplinară formată din poliţist, procuror, psiholog şi asistent 
social. La audiere, va participa reprezentantul legal al copilului; 

3. Audierea urmăreşte obţinerea a cât mai multor date despre 
cazul copilului; 

4. Crearea unui cadru adecvat, sigur şi confortabil pentru o 
conversaţie (să includă jucării, cărţi, jocuri etc. pentru a ajuta la stabilirea 
unei relaţii) ; 

5. Stabilirea unei relaţii vorbind sau făcând lucruri care nu au 
legătură cu experienţa de trafic (de exemplu: a discuta despre lucruri pe 
care le cunoaşte copilul, a juca jocuri); 

6. Dedicarea unui timp adecvat pentru discuţii; 
7. Folosirea unui limbaj care să fie pe înţelesul copilului; 
8. Păstrarea unei atmosfere simple şi informale; 
9. Începerea cu întrebări deschise, permiţându-i copilului să-şi 

spună povestirea; 
10. Evitarea întrebărilor care conduc spre un anumit răspuns;  
11. Finalizarea interviului într-un mod care să-l asigure pe copil 

că s-a descurcat bine şi că poliţistul îi va sta la dispoziţie, ori de câte ori 
acesta va simţi nevoia de a discuta din nou.  
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ANEXA 11 
 

 
METODOLOGIA DE COMPLTARE A FIŞEI 

CAZULUI COPILULUI DISPĂRUT/FIŞA CAZULUI 
 
 

 Fişa cazului copilului dispărut va fi folosită pentru realizarea 
de analize ale cazurilor privind dispariţii de copii, pentru stabilirea unor 
modele de raţionament şi comportament ale copiilor dispăruţi, care vor 
ajuta la adecvarea mesajelor/acţiunilor de prevenire şi de căutare. 

Fişa va fi completată pentru toate cazurile înregistrate din 
momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentului Manual de bune 
practici. 

Fişa va fi completată pentru fiecare caz de dispariţie 
înregistrată, chiar dacă este vorba de acelaşi copil care a mai fost declarat 
dispărut anterior, consemnându-se în rubrica corespunzătoare numărul de 
dispariţii anterioare acumulate. Monitorizarea incidentelor de dispariţie în 
care a fost implicat acelaşi copil va fi realizată prin completarea corectă a 
rubricilor referitoare la date personale, loc de provenienţă, locul şi data 
dispariţiei, locul şi data găsirii. 

 Rubricile din Secţiunea a VI-a: EVALUAREA ACŢIUNILOR 
PENTRU REZOLVAREA CAZULUI vor fi completate de şeful 
Centrului de Monitorizare, constituit în cazul de dispariţie alarmantă sau 
de şeful serviciului de investigaţii criminale, în cazul celorlalte tipuri de 
dispariţie.  

 Rubricile din Secţiunea a VII-a: OBSERVAŢIILE 
PSIHOLOGULUI PARTICIPANT LA SOLUŢIONAREA CAZULUI 
vor fi completate de psihologul care a participat la acţiuni derulate în 
cadrul activităţilor de investigare/audiere a copilului/consiliere acordată 
familiei copilului dispărut. 

 În cazul în care nu a existat o participare a psihologului, şeful 
Centrului de Monitorizare sau, după caz, şeful serviciului de investigaţii 
criminale, va face această menţiune în rubrica corespunzătoare din 
Secţiunea a VI-a. 
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 Unele dintre rubricile Fişei conţin multiple variante de răspuns. 
Pentru fiecare rubrică, vor fi încercuite toate variantele de răspuns care se 
potrivesc cu circumstanţele cunoscute ale cazului; va fi completată 
inclusiv varianta de tip „altceva, şi anume...”, dacă este cazul.  

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare rubrică din Fişă, pentru a 
preîntâmpina orice posibilitate de completare cu date eronate sau de 
rubrică rămasă necompletată. 

 Rubricile pentru care nu aţi reuşit sa găsiţi date, datorită 
stadiului cercetărilor/al posibilităţilor de investigare/în situaţiile în care 
copilul s-a întors în scurt timp şi nu au mai fost necesare investigaţii 
suplimentare, vor rămâne necompletate. 

 
FIŞA CAZULUI COPILULUI DISPĂRUT 

 
Situaţia actuală a copilului declarat dispărut: 
a. a fost găsit, la data: anul……….luna……..ziua……… 
b. perioada de dispariţie: ani……… (sau)luni……… 

(sau)zile………. (sau)ore……….. 
c. nu a fost găsit 
 

Secţiunea I. DATE PERSONALE 
 
1. Nume/Prenume.......................................................................... 
2.Vârsta............... 
3. Sex.................. 
4. Etnia/naţionalitatea............... 
5. Mediul de rezidenţă 
a. rural 
b. urban 
 
6. Localitatea de domiciliu..................................Judeţul.............. 
 
7. Starea de sănătate a copilului în momentul dispariţiei*: 
a. stare generală bună 
b. handicap mintal uşor 
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c. handicap mintal sever 
d. handicap fizic-locomotor 
e. handicap auditiv (surditate) 
f. handicap vizual (nevăzător) 
g. polihandicap (surdocecitate) 
h. dependenţa de medicamente 
i. constituţie fizică fragilă 
j. constituţie fizică robustă 
k. SIDA/alte boli cu transmitere sexuală 
 
8. Copilul se afla în evidenţele poliţiei*: 
a. pentru comiterea de furturi sau tâlhării 
b. pentru consum de droguri 
c. pentru prostituţie 
d. pentru implicarea în scandaluri, bătăi, afiliere la găşti de  

cartier 
e. pentru dispariţii anterioare 
f. ca victimă a violenţei în familie 
g. ca victimă a unui abuz sexual 
h. pentru alt tip de incident, şi anume……………………………. 
i. nu se afla în evidenţele poliţiei 
 
∗9. Pentru cei dispăruţi din centrele de ocrotire, se va preciza: 
a. perioada de când este în custodia centrului de 

ocrotire......................... 
b. modalitatea prin care a ajuns în centrul de 

ocrotire:………………… 
c. dat de părinţi 
d. preluat prin decăderea părinţilor din drepturile părinteşti 
e. abandonat la naştere 
f. găsit 
g. alt mod, şi anume………………………………………… 

                                                   
∗ bifaţi toate variantele de răspuns care corespund situaţiei 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 93

Secţiunea a II-a – ASPECTE LEGATE  
DE CIRCUMSTANŢELE DISPARIŢIEI 

 
1. Persoanele care au anunţat dispariţia: 
a.  părinţii 
b.  fraţii 
c.  alte rude  
d.  responsabilii din centrele de ocrotire 
e.  asistentul maternal 
f.  reprezentantul unei organizaţii neguvernamentale 
g.  alte persoane şi anume................................................................ 
 
2. Perioada în care a fost anunţată dispariţia de la momentul 

constatării: 
a. în primele 24 ore 
b. după  24 ore 
c. după 48 ore 
d. după mai mult de 48 de ore 
 
3. Modul în care a fost reclamată dispariţia: 
a. telefonic 
b. prin poştă 
c. prin sesizare depusă la unitatea de poliţie 
d. în alt mod, şi anume…………………………………………… 
 
4. Data dispariţiei copilului: anul……… luna…….. ziua…….. 

interval orar ……… 
 
5. Locul dispariţiei: localitatea……………judeţul…………… 
 
6. Perioada în care s-a produs dispariţia 
a. în timpul anului şcolar 
b. în timpul vacanţei şcolare 
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7. Circumstanţele în care s-a produs dispariţia: 
a.  pe traseul spre şcoală 
b.  pe traseul de la şcoală spre domiciliu/centru de ocrotire 
c.  de la joacă 
d.  de la plimbare/discotecă/parc/cumpărături etc. 
e.   de la domiciliu 
f.   din centrul de ocrotire 
g.   în timpul  vizitei la rude, prieteni, colegi 
h.   din locuinţa în care era cazat (internat, gazdă) 
i.  altă locaţie, şi anume.............................................................. 
 

8. Pentru copilul dispărut din familie - situaţii tensionate în 
familie anterior constatării dispariţiei*: 

a. conflicte recente cu familia datorate situaţiei şcolare 
b. conflicte recente cu familia datorate unor prieteni neagreaţi de 

familie 
c. conflicte recente cu familia din alt motiv 
d. conflicte în familie cronice (frecvente) 
e. copilul a fost ameninţat cu diverse pedepse 
f. copilul a fost alungat de acasă sau ameninţat cu alungarea 
g. nu a existat vreun conflict 
 

9. Pentru copilul dispărut din centrul de ocrotire - situaţii 
tensionate în centrul de ocrotire anterior constatării dispariţiei*: 

a.conflicte acute cu colegii din centru 
b.conflicte acute cu responsabilii din centru 
c.conflicte cronice (frecvente) 
d.nu a existat vreun conflict 
 

10. Numărul de dispariţii anterioare înregistrate:………… 
 

Secţiunea a III-a – SITUAŢIA ŞCOLARĂ A COPILULUI 
DISPĂRUT 

 
1.  Înscrierea într-o formă de învăţământ: 
a. preşcolar 
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b. şcoală generală 
c. liceu 
d. neşcolarizat 
 
2.  Frecvenţa la cursuri: 
a. absenteism 
b. abandon 
c. frecvenţă normală 
 
3. Comportament în cadrul şcolii*: 
a. comportament agresiv frecvent în cadrul şcolii 
b. comportament normal/corect 
c. afiliere la grupări stradale/găşti de cartier 
 
4. Performanţe şcolare: 
a. rezultate slabe la învăţătură 
b. rezultate bune la învăţătură 
c. repetenţie 
d. exmatriculare 
 
5. Socializarea în cadrul şcolii: 
a. relaţionează uşor cu alţi colegi 
b. comportament solitar 
c. are preferinţe restrânse 

 
Secţiunea a IV-a – DESCRIEREA CLIMATULUI FAMILIAL AL 

COPILULUI AFLAT   ÎN GRIJA FAMILIEI/ALTOR 
RUDE/ASISTENTULUI MATERNAL 

 
1. Copilul se afla în grija: 
a. ambilor părinţi căsătoriţi/concubinaj 
b. cu un părinte şi concubinul acestuia 
c. cu un părinte datorită decesului celuilalt 
d. cu un părinte datorită divorţului 
e. cu un părinte datorită plecării celuilalt la muncă în străinătate 
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f. bunicilor 
g. altor rude 
h. asistentului maternal. 
 
2.  Motivul pentru care copilul era în grija bunicilor/altor 

rude/asistentului maternal: 
a. părinţii naturali decedaţi 
b. părinţii naturali plecaţi la muncă în străinătate 
c. părinţii naturali necunoscuţi/ copilul a fost abandonat la naştere 
d. copilul a fost abandonat/alungat de părinţi/neglijat complet. 
 
3. Încadrarea în muncă a persoanelor care au copilul în 

grijă: 
a. numai una dintre persoane lucrează 
b. ambele persoane lucrează 
c. ambele persoane şomere 
d. ambele persoane fără ocupaţie. 
 
4. Nivelul veniturilor persoanelor care au în grijă copilul: 
a. venituri materiale mici (nesatisfăcătoare) 
b. venituri materiale medii 
c. venituri materiale ridicate. 
 
5. Climatul afectiv-emoţional şi modelele comportamentale la 

domiciliul în care locuieşte copilul cu familia/bunicii/alte 
rude/asistentul maternal*, **: 

a. normal, fără certuri sau violenţe semnificative 
b. certuri/abuzuri emoţionale  frecvente asupra copilului 
c. abuzuri fizice frecvente asupra copilului 
d. conflicte frecvente între părinţi/bunici/rude cu care locuieşte 
e. neglijarea nevoilor copilului 
f. lipsă de igienă pronunţată 
g. consum de alcool  
h. antecedente penale ale unei/unor persoane cu care locuieşte 

copilul 
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i. trimiterea la cerşit a copilului 
j. îndemnul la comiterea de infracţiuni 
k. îndemnul la practicarea prostituţiei 
l. altă situaţie, şi anume............................................................ 
 
Secţiunea a V-a – ASPECTE LEGATE DE CAZURILE 

REZOLVATE 
(numai pentru copiii găsiţi) 

 
1. Locul găsirii copilului: localitatea…………judeţul………. 
 
2. Tipul de situaţie care a cauzat dispariţia: 
 
a. Accidentală 
1. rătăcire pe traseul spre şcoală sau domiciliu/centru 
2. rătăcire la joacă/ plimbare/excursie 
3. accident soldat cu deces, şi anume...................................... 
4. accident care a condus la imobilizare şi imposibilitatea 

comunicării 
5. deces din cauze naturale (boală) 
6. alt tip de accident, şi anume................................................. 
 
b. Sinucidere 
 
c. Luarea de către unul dintre părinţi fără înştiinţarea 

celuilalt 
 
d. Luarea neanunţată de către părinţi/membri ai familiei din 

centrul de ocrotire  
 
e. Luarea pentru adopţie ilegală 
 
f. Vânzarea de către părinţi/membri ai familiei către alte 

persoane 
 
g. Ca urmare a unei agresiuni, motivată de: 
1. răpire pentru obţinere de recompensă 
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2. răpire în scop de răzbunare 
3. răpire pentru căsătorie 
4. sechestrare pentru abuz sexual 
5. sechestrare pentru exploatare sexuală (prostituţie, pornografie) 
6. ucidere accidentală şi ascunderea cadavrului 
7. ucidere intenţionată şi ascunderea cadavrului 
8. sechestrare pentru exploatare prin muncă 
9. forţarea la cerşetorie 
10. forţarea la implicarea în infracţiuni 
11. traficare în afara ţării pentru exploatare sexuală 
12. traficare în afara ţării pentru exploatare prin muncă 
13. traficare în afara ţării pentru implicare în infracţiuni 
14. traficare în afara ţării pentru implicare în cerşetorie  
15. traficare pentru prelevare de organe/celule stem/sânge 
16. altă situaţie, şi anume………………………………………… 
 
h. Părăsire deliberată a domiciliului, din motivul*:  
1. fugă de abuzuri fizice şi emoţionale  
2. fugă de abuzuri sexuale din partea unei persoane cu care 

locuieşte 
3. tulburări de comportament datorate unor boli/handicapuri 
4. tulburări de comportament datorate neglijării în familie 
5. intenţia de a câştiga bani prin muncă sezonieră 
6. intenţia de a se prostitua 
7. tendinţa de vagabondaj 
8. teama de reacţia părinţilor faţă de situaţia şcolară sau o greşeală 
9. plecare neanunţată la concert, festival, prieteni, colegi etc. 
10. intenţia de căsătorie/concubinaj neagreată de părinţi 
11. intenţia de a pleca în străinătate pentru a găsi loc de muncă 
12. intenţia de a locui la un părinte/ rudă/prieten 
13. alt motiv, şi anume…………………………………………… 
 
i. Părăsire deliberată a centrului de ocrotire sau altă instituţie 

în care era internat, din motivul*: 
1. fugă de abuzuri fizice/emoţionale din partea colegilor 
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2. fugă de abuzuri fizice/emoţionale din partea personalului 
centrului 

3. fugă de abuzuri sexuale din partea colegilor 
4. fugă de abuzuri sexuale din partea personalului centrului 
5. tulburări de comportament datorate unor boli/handicapuri 
6. tulburări de comportament datorita neglijării nevoilor 
7. intenţia de a câştiga bani prin muncă sezonieră 
8. intenţia de a se prostitua 
9. dorinţa/tendinţa de vagabondaj 
10. întârzierea/refuzul de reîntoarcere după vizita la rude 
11. intenţia de a pleca la părinţi/rude/asistent maternal 
12. plecare neanunţată la concert, festival, prieteni, colegi etc. 
13. intenţia de căsătorie/concubinaj  
14. intenţia de a pleca în străinătate pentru loc de muncă 
15.alt motiv, şi anume……………………………………………. 
 
j. Alarmare nejustificată produsă de o neînţelegere cu privire 

la destinaţia, programul sau ora de întoarcere a copilului 
 
3. În momentul părăsirii domiciliului/centrului de ocrotire, 

copilul a plecat*: 
a. singur 
b. împreună cu un frate/fraţi 
c. împreună cu colegi/prieteni 
d. împreună cu persoane neidentificate. 
 
4. Comportamentul deliberat al copilului în perioada 

dispariţiei*: 
a. a mers la părinţi/rude/asistent maternal 
b. a vagabondat singur 
c. a vagabondat împreună cu alţii 
d. a cerşit 
e. a practicat prostituţia 
f. a comis infracţiuni, şi anume………………………… 
g. a rătăcit pentru a găsi drumul spre domiciliu 
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h. a prestat activităţi sezoniere pentru diferite persoane 
i. a încercat să părăsească  teritoriul ţării, cu scopul…………… 
j. a părăsit teritoriul ţării, cu scopul…………………..................... 
k. altceva, şi anume……………..................................................... 
 
5. Mijloace de deplasare folosite pe perioada dispariţiei*: 
a. trenul 
b. cursele de autobuz translocare 
c. autoturismul (la ocazie) 
d. avionul 
e. pedestru 
 
6. Locurile cele mai frecventate de copil în perioada 

dispariţiei*: 
a. zona gărilor/autogărilor 
b. strada (a mers la întâmplare pe străzi) 
c. zone virane/împădurite/câmpuri/marginea localităţilor 
d. locuinţa rudelor/prietenilor 
e. altele, şi anume........................................................................ 
 
7. Cum s-a întreţinut în perioada dispariţiei*: 
a. din banii luaţi de acasă 
b. din banii rudelor/prietenilor 
c. a cerşit 
d. a furat/tâlhărit 
e. a practicat prostituţia 
f. a prestat activităţi sezoniere pentru diferite persoane. 
 
8. Copilul care a părăsit voluntar domiciliul/centrul de 

ocrotire a fost găsit*: 
a. singur 
b. în compania altor persoane, care: 
1. erau cunoscute de copil anterior dispariţiei 
2. erau cunoscute de familia/aparţinătorii legali ai copilului 
3. nu erau cunoscute de copil 
4. nu erau cunoscute de familia/aparţinătorii legali ai copilului 
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9. Când copilul a dispărut ca urmare a unei agresiuni, autorul 
faptei*: 

a. era cunoscut de copil, anterior producerii evenimentului 
b. era cunoscut de familia/aparţinătorii legali ai copilului 
c. nu era cunoscut de copil 
d. nu era cunoscut de familia/aparţinătorii legali ai copilului 
 
10. Situaţii de victimizare la care a fost expus copilul în 

perioada dispariţiei (situaţia copilului a cărui dispariţie a fost 
provocată de o altă situaţie decât o agresiune)*: 

a. a fost sechestrat 
b. a fost forţat să se prostitueze 
c. a fost folosit pentru realizarea de materiale pornografice 
d. a fost forţat să cerşească 
 e. a fost forţat să comită infracţiuni, şi anume....................... 
 f. a fost traficat în afara ţării, cu scopul…………………… 
 g. altă situaţie, şi anume......................................................... 
 
11. Starea fizică/psihică a copilului în momentul găsirii: 
a. stare generală bună 
b. traumatizat psihic 
c. traumatizat fizic 
d. bolnav/infectat cu HIV/alte boli cu transmitere sexuală 
e. intoxicat cu stupefiante 
f. amnezic 
g. decedat 
h. altceva, şi anume...................................................................... 
 
12. Reacţia copilului în cazul găsirii în viaţă**: 
a. dorinţa de a se întoarce acasă sau în centrul de ocrotire 
b. refuzul copilului de a se întoarce acasă sau în centrul de 

ocrotire, din motivul: 
1. teama de reacţia părinţilor/rudelor 
2. dorinţa de a rămâne autonom, de a se întreţine singur 
3. intenţia de a se căsători/de a rămâne în concubinaj 
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4. teama de abuzuri fizice/emoţionale/sexuale în familie 
5. teama de abuzuri fizice/emoţionale/sexuale în centrul de 

ocrotire 
6. alt motiv, şi anume….............................................................. 
c. reticenţa copilului de a se întoarce acasă sau în centrul de 

ocrotire, din motivul................................................................................... 
 
d. intenţia de a repeta fuga de acasă/centrul de ocrotire, din 

motivul……………………………………………………………... 
 
13.  Referitor la copilul care a revenit singur, care a fost 

motivul**: 
a. se rătăcise şi a găsit drumul spre casă 
b.   i s-au epuizat resursele financiare/psihice 
c. a auzit că este căutat şi i-a fost teamă 
d. s-a detaşat de tensiunea care i-a motivat părăsirea deliberată a 

domiciliului/centrului de ocrotire 
e. este un comportament obişnuit: pleacă şi revine în mod repetat 
f. a reuşit să scape din locul în care era sechestrat 
g. alt motiv, şi anume............................................................... 
14. Aprecierea, dacă este posibil, a  comportamentului viitor 

al copilului şi aparţinătorilor acestuia∗∗: 
a. probabilitate de repetare a dispariţiei de la domiciliu 

/centru de ocrotire, din motivul: 
1. probabilitate de repetare a abuzurilor fizice/emoţionale/sexuale 

asupra copilului în familie/centru de ocrotire; 
2. probabilitate de repetare a atitudinilor de neglijare a copilului 

în familie/centru de ocrotire; 
3. probabilitate de repetare a încercării de răpire parentală; 
4. intenţia declarată de copil a repetării părăsirii 

domiciliului/centrului de ocrotire. 
b. improbabilitate de repetare a fugii de la domiciliu/centru 

                                                   
∗∗  pentru completare solicitaţi opinia poliţistului de investigaţii  criminale sau a 
psihologului care a lucrat în dosar 
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de ocrotire 
c. altă prognoză, şi anume…………………………………… 
d. nu poate fi apreciat 
 
15. Măsuri întreprinse după găsirea copilului*: 
 
a. redarea copilului familiei/rudelor/asistentului maternal 
b. redarea copilului centrului de ocrotire 
c. dacă copilul a dispărut ca rezultat al unei agresiuni: 
1. autorul este cunoscut şi cercetat pentru fapta comisă 
2. autorul este cunoscut, dar nu este prins 
3. autorul nu este cunoscut 
 
d. dacă copilul a plecat deliberat, ca urmare a 

abuzurilor/neglijenţei în familie/centrul de ocrotire: 
1. copilul a fost internat într-un centru de ocrotire; 
2. a fost începută cercetarea abuzurilor semnalate; 
3. a fost solicitată intervenţia Direcţiei Generale pentru Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului. 
 
 

Secţiunea aVI-a – EVALUAREA ACŢIUNILOR PENTRU 
REZOLVAREA CAZULUI 

1. Evaluarea/tratarea tipului de dispariţie: 
a. dispariţie alarmantă, după criteriile 
1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
b. dispariţie nealarmantă (plecare voluntară/întârziere/neînţelegeri 

etc.) 
 
2. De cine a fost găsit copilul: 
a. poliţiştii de investigaţii criminale 
b. poliţişti de la alte formaţiuni 
c. personalul altor structuri ale MIRA, şi anume………………… 
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d. părinţi/membrii ai familiei/asistent maternal 
e. vecini/colegi/prieteni 
f. voluntari din cadrul organizaţiei neguvernamentale…………... 
g. voluntari dintre membrii comunităţii 
h. anonimi  care au anunţat telefonic/în alt fel locaţia copilului 
i. persoane care s-au prezentat la poliţie/familie pentru a anunţa 
j. autorităţi internaţionale/Interpol  
k. personal al altor organizaţii/instituţii, şi anume……………..... 
 
3. Circumstanţele în care a fost găsit copilul: 
a. rătăcea în căutarea domiciliului/centrului de ocrotire 
b. vagabonda singur, fără intenţia de reîntoarcere la 

domiciliu/centru 
c. vagabonda împreună cu alţii 
d. internat într-o unitate medicală 
e. internat într-un centru de ocrotire 
f. identificat într-o altă ţară 
g. în locaţia unde era sechestrat 
h. reţinut pentru comiterea de infracţiuni/cerşetorie/prostituţie 
i. în locaţia unde muncea sezonier 
j. la domiciliul unor colegi/prieteni 
k. la domiciliul părinţilor/rudelor/asistentului maternal 
l. la domiciliul concubinului/concubinei 
m. a revenit singur la domiciliu/centru 
n. decedat 
o. altă situaţie, şi anume…………………………………… 
 
4. Acţiunile cu cea mai mare contribuţie (decisive) în găsirea 

copilului*: 
a. desfăşurarea echipelor de căutare în teren 
b. informaţiile obţinute prin investigarea colegilor/familiei/ 

responsabililor centrelor de ocrotire/vecinilor /profesorilor 
c. informaţiile obţinute prin investigarea suspecţilor/autorilor 
d. cercetarea criminalistică 
e. profilarea copilului realizată de psiholog 
f. analiza informatizată a informaţiilor 
g. difuzarea de afişe/fluturaşi cu semnalmentele copilului 
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h. difuzarea semnalmentelor copilului prin mass media 
i. altă acţiune, şi anume…………………………………………… 
 
5. Instituţii/organizaţii solicitate pentru cooperare şi calitatea 

răspunsului acestora (bifaţi cu un X în căsuţa corespunzătoare): 
Organizaţia/Calitatea 

răspunsului 
Prompti- 

tudine 
Lentoare Refuz de 

colaborare 
Personalul a 

acţionat 
necorespun-

zător 

Personalul 
a acţionat 
corespun-

zător  
Poliţia de Frontieră 
Română 

    

Jandarmeria Română     
Unitatea de Aviaţie     
Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

    

Organizaţia „Salvaţi 
Copiii” 

    

Organizaţia „Grupul 
Român pentru Copii 
Dispăruţi şi Exploataţi 
Sexual” 

    

Poliţia Comunitară     
Comunitatea 
locală/A.T.O.P. 

    

Asociaţia Chinologică 
Română 

    

Firmă de detectivi 
particulari 

    

A.N.C.M.R.R.din 
MAI (rezervişti) 

    

Mass media     
Serviciul de 
ambulanţă/personalul 
medical 

    

D.G.A.S.P.C.     
Interpol     
Alte organizaţii, şi 
anume.........................
. 
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6. Principalele deficienţe constatate care au afectat rezolvarea 
cazului: 

 
a. Proceduri din Manualul de bune practici, şi anume 

(argumentaţie)...............................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................  

Soluţii propuse................................................................................ 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
b. Probleme de ordin organizatoric (personal, logistică, 

competenţe, colaborare între structuri etc.), şi anume 
(argumentaţie)...............................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Soluţii propuse............................................................................... 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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c. Probleme de ordin legislativ (procedura penală, percheziţia 
etc.), şi anume (argumentaţie).................................................................... 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Soluţii propuse................................................................................ 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................  

d. Probleme legate de cooperarea cu alte organizaţii (protocoale 
inadecvate, lipsa de solicitudine etc.), şi anume (argumentaţie) …………. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Soluţii propuse................................................................................. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
7. Participarea psihologului (bifaţi toate variantele de răspuns 

care corespund situaţiei): 
a. a participat la consilierea familiei copilului dispărut 
b. a participat la redactarea profilului psihologic al copilului 

dispărut 
c. a participat la audierea copilului găsit 
d. nu a fost solicitată participarea psihologului 
e. unitatea de poliţie nu a găsit un psiholog 
f. psihologul a refuzat solicitarea 
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Secţiunea a VII-a – OBSERVAŢIILE PSIHOLOGULUI 
PARTICIPANT LA SOLUŢIONAREA CAZULUI 

 
1. Provenienţa psihologului: 
a. compartimentul de resurse umane 
b. serviciul criminalistic (poligraf) 
c. compartimentul de cercetare şi prevenire a criminalităţii 
d. membru/angajat de o organizaţie neguvernamentală, şi 

anume...................... 
e. angajat al Direcţiei de Asistenţa şi Protecţie a Copilului 
 
2. Starea emoţională şi comportamentele remarcate la copil în 

perioada imediat anterioară constatării dispariţiei*: 
a. surescitare, agitaţie crescută 
b. teamă/anxietate 
c. agresivitate crescută faţă de părinţi, fraţi, alte rude, colegi etc. 
d. stare depresivă, necomunicativ contrar obiceiurilor  
e. aluzii la suicid/tendinţe suicidale 
f. aluzii la părăsirea domiciliului sau centrului de ocrotire 
g. ascunderea informaţiilor despre persoanele frecventate sau 

locurile frecventate 
h. aluzii sau relatări despre ameninţări din partea unor persoane 

necunoscute, colegi etc. 
i. tendinţe de vagabondaj cu alţi prieteni, colegi 
j. tendinţa de a nu anunţa întârzierea peste orele stabilite acasă, de 

a pleca fără să anunţe 
k. afilierea la grupări stradale (găşti de cartier) 
l. aluzii sau relatări despre hărţuire sexuală din partea unor 

persoane cunoscute sau necunoscute 
m. consum de alcool_________droguri________ 
n. altceva, şi anume.........................................................................  
3. Caracteristici ale copilului ce pot fi avute în vedere pentru 

formularea mesajelor/acţiunilor preventive*: 
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a. Vulnerabilităţi: 
1. inteligenta scăzută/handicap mental uşor 
2. lipsă de preocupare pentru instrucţia şcolară/cunoştinţe 

generale scăzute 
3. tendinţa de absenteism/abandon şcolar 
4. tendinţe depresive 
5. necomunicativ 
6. neglijare în familie 
7. capacitate scăzută de a se descurca în situaţii noi/dificile 
8. capacitate scăzută de atenţie/răbdare 
9. fragilitate emoţională 
10. timiditate excesivă 
11. ambiguitate/echivoc cu privire la valorile morale 
12. culpabilizare din partea părinţilor pentru eşec şcolar  
13. dificultăţi de relaţionare 
14. impulsivitate în mecanismul acţional 
15. anxietate frecventă 
16. comportament sexual dezechilibrat (relaţii sexuale precoce, 

apetit sexual exagerat, relaţii sexuale pasagere etc.) 
17. altceva......................................................................................∗ 
 
b. Puncte tari: 
1. inteligenţă ridicată 
2. preocupare pentru performanţa şcolară 
3. comportament şcolar adecvat 
4. familie preocupată de nevoile/siguranţa copilului 
5. capacitate ridicată de a se descurca în situaţii noi/dificile 
6. comunicativ 
7. valori morale ferme 
8. autocontrol emoţional bun 
9. îndrăzneală 
10. caracter deliberat al mecanismului acţional 

                                                   
∗ bifaţi toate variantele de răspuns care corespund situaţiei 
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11. capacitate ridicată  de socializare 
12.  altceva........................................................................................ 
 
c. Ce intenţiona/spera să obţină copilul prin părăsirea 

domiciliului/centrului de ocrotire: 
1. autonomie faţă de regulile familiei/centrului de ocrotire 
2. autonomie/îmbunătăţire a situaţiei financiare 
3. experienţe sexuale cu persoane neagreate/necunoscute de 

familie 
4. o detaşare temporară de problemele din familie 
5. un sprijin emoţional din partea altor persoane 
6. satisfacerea nevoii/tendinţei de a vagabonda 
7. punerea la adăpost faţă de abuzuri fizice/sexuale/emoţionale 
8. dorinţa de a atrage atenţia familiei asupra sa, provocând o 

criză 
9. altceva......................................................................................... 
 
4. Principalele temeri/fobii care i-au marcat copilăria: 

...................................................................................................................... 
 
5. Alte observaţii/recomandări: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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DE COLABORARE CU PARTENERII DE ACŢIUNE 
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PROTOCOL 1 
 
MINISTERUL 

ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 

 
INSPECTORATUL 

GENERAL  
AL POLIŢIEI  ROMÂNE 

 
Nr. 404280 din 15.12.2005 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI 
ŞI INTERNELOR 

 
INSPECTORATUL GENERAL  
AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
Nr.195599 din 19.12.2005 

  
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
între  

 
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi  

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române 
 în cazurile privind dispariţiile de minori 

 
În temeiul prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din O.U.G. nr. 104 din 27 
iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontiera 
Române, aprobată prin Legea nr. 81 din 26 februarie 2002  modificată şi 
completată prin Legea nr. 196 din 25 mai 2004; 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare 
IGPR, reprezentat prin dl. Chestor de poliţie  DAN VALENTIN 
FĂTULOIU – inspector general şi Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră, denumit în continuare IGPF, reprezentat prin chestor de poliţie 
NELU POP – inspector general, au convenit să încheie prezentul  
Protocol de colaborare. 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 114

CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE 
Protocolul are drept scop intensificarea cooperării şi conjugarea 

eforturilor celor două părţi în soluţionarea cu operativitate a cazurilor de 
dispariţie a minorilor. Această activitate, părţile o consideră ca fiind 
primordială şi esenţială, de natură a concura atât la depistarea minorilor 
cât şi la stoparea migraţiei ilegale a acestei categorii de persoane, în afara 
graniţelor ţării. 

 
 

CAP. II – OBLIGŢIILE PĂRŢILOR CU PRIVIRE  
LA REALIZAREA COLABORĂRII: 

 
Art. 1 Pentru transpunerea în practică a Protocolului, 

Inspectoratul General al Poliţiei Române va aduce la îndeplinire 
următoarele activităţi: 

a. Primirea şi înregistrarea sesizărilor privind cazurile de 
dispariţie a unor minori; 

b. Declanşarea urmăririi generale şi solicitarea consemnului la 
frontieră; 

c. Transmiterea prin sistemul Dispecerat, către IGPF, a 
fotografiei (portretul vorbit) şi semnalmentelor dispărutului; 

d. Atunci când situaţia impune, solicită sprijinul IGPF cu efective 
şi logistică în acţiunile de căutare/scotocire în zona limitrofă frontierei. 
 

Art. 2 Pentru transpunerea în practică a Protocolului, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră va aduce la îndeplinire 
următoarele activităţi: 

a).Primirea şi transmiterea în punctele de frontieră a datelor de 
stare civilă ale minorilor dispăruţi, comunicate de IGPR; 

b) Instituirea în condiţiile legii, a consemnului la frontieră, în 
legătură cu  minorii semnalaţi; 

c) Desfăşoară activităţi specifice de identificare şi prindere a 
persoanelor care încearcă să scoată ilegal din ţară minori sau care se 
ocupă cu traficul de persoane; 
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d) La solicitare – transmisă în timp util - funcţie de personalul şi 
mijloacele tehnice la dispoziţie, prin structurile teritoriale, acordă sprijin 
cu efective şi logistică, unităţilor locale de poliţie în acţiunile de 
căutare/scotocire în zona limitrofă frontierei; 

e) Prin personalul abilitat, procedează la reţinerea în punctele de 
frontieră, în condiţiile legii, a persoanelor semnalate, până la sosirea 
reprezentanţilor structurilor competente. 

 
CAP. III – DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 3 (1) Prezentul protocol se încheie pe o perioadă 

nedeterminată şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
(2) Prevederile acestui document pot fi modificate sau completate 

prin acte adiţionale, conform acordului de voinţă şi prevederilor legale în 
vigoare. 

 (3) Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 zile, 
persoanele de contact responsabile pe problematica punerii în aplicare a 
Protocolului, atât la nivel central cât şi teritorial. 

(4) Prezentul protocol s-a întocmit în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, care se obligă să asigure transmiterea la 
structurile din subordine şi punerea în aplicare a măsurilor stabilite. 

 
 

 
 
 

INSPECTOR GENERAL  
AL POLIŢIEI ROMÂNE 

 
Chestor de poliţie 

 
DAN VALENTIN 

FĂTULOIU 
 

INSPECTOR GENERAL  
AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
Chestor de poliţie 

 
NELU POP 
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PROTOCOL 2 
 

 
MINISTERUL INTERNELOR ŞI 
REFORMEI ADMINISTRATIVE 
INSPECTORATUL GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 

Nr. 20 din 22.05.2007 
 

CENTRUL ROMÂN PENTRU 
COPII DISPĂRUŢI ŞI 
EPLOATAŢI SEXUAL 

 
 

 
Nr. 21 din 23.05.2007 

 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în 

continuare IGPR, şi  
 

Asociaţia Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi 
Sexual, denumit în continuare CRCDES,  

 
denumite în continuare “părţi”, au convenit la încheierea 

prezentului protocol, în vederea promovării, susţinerii şi realizării 
obiectivelor comune care să contribuie la prevenirea şi soluţionarea 
cazurilor referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi în 
pornografie pe internet. 

 

Preambul 
 
Luând în considerare creşterea numărului de copii dispăruţi, 

exploataţi sexual ori implicaţi în pornografie pe internet, 
 
Luând în considerare nevoia unei cooperări eficiente între părţi 

pentru intensificarea combaterii fenomenelor dispariţiei de copii ori a 
exploatării sexuale a acestora, 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 117

Considerând util un cadru de împărtăşire a experienţei şi 
expertizei în aceste domenii, 

 
Ţinând cont de Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene asupra 

contribuţiei societăţii civile în găsirea copiilor dispăruţi sau exploataţi 
sexual (2001/C283/01), Decizia Cadru a Consiliului Uniunii Europene 
privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile (2004/68/JHA), Decizia privind combaterea pornografiei 
infantile pe internet (2000/375/JHA), 

 
Având în vedere prevederile Convenţiei ONU cu privire la 

Drepturile Copilului, ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 18/1990, 
Protocolului facultativ la Convenţia mai sus amintită referitor la vânzarea 
de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, ratificat de România 
prin Legea nr. 470/2001, precum şi prevederile legislaţiei române care 
reglementează situaţiile de dispariţie, trafic, răpire naţională sau 
internaţională, exploatare sexuală, pornografie pe internet şi prelucrarea 
datelor cu caracter personal, 

Precum şi faptul că misiunea CRCDES este iniţierea de demersuri 
în vederea prevenirii şi soluţionării cazurilor referitoare la copiii 
dispăruţi, răpiţi sau exploataţi sexual, promovarea legăturilor de 
cooperare cu autorităţile publice şi organismele naţionale/internaţionale 
de profil în vederea soluţionării cu maximum de celeritate a cazurilor 
semnalate, referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual sau victime ale 
răpirilor parentale (naţionale sau internaţionale), acordarea de asistenţă şi 
consultanţă celor interesaţi pentru soluţionarea cazurilor semnalate. 

 
Părţile au convenit următoarele: 
 
 

Capitolul I - Prevederi generale 
 
Art. 1. Părţile stabilesc prin prezentul protocol cadrul de 

cooperare pentru prevenire şi intervenţie în cazurile de copii dispăruţi, 
exploataţi sexual sau implicaţi în pornografie pe internet. 
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Art. 2. Părţile se obligă să respecte drepturile omului în general, 
precum şi drepturile copilului în mod particular. Potrivit art. 3 din 
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, părţile se obligă să 
acţioneze în exclusivitate, respectând principiul interesului superior al 
copilului. 

 
Art. 3. Pentru cooperarea propusă prin prezentul protocol, 

termenul de “copii dispăruţi” include cazuri de: 
-fugă de la părinţi/reprezentant legal/persoana care îngrijeşte 

copilul; 
-lipsire de libertate; 
-copii pierduţi sau dispăruţi din orice alt motiv;  
-răpiri parentale. 
 
Art. 4. Pentru cooperarea propusă prin prezentul protocol, 

termenul de “exploatare sexuală a copilului” include cazuri de:   
- prostituţie infantilă; 
- pornografie infantilă pe internet; 
- copii traficaţi în scopul exploatării sexuale. 
 
Art. 5. CRCDES are obligaţia ca întreg personalul care lucrează 

direct cu victimele să aibă calificarea şi pregătirea cerute de lege. 
 
Art. 6. CRCDES va lua toate masurile necesare pentru a se 

asigura că nici o persoană condamnată pentru infracţiuni prevăzute de 
Codul Penal nu va face parte din personalul său.  

 
Art. 7. În scopul unei cooperări eficiente, fiecare dintre părţi 

cunoaşte şi se obligă să respecte atribuţiile celeilalte părţi, aşa cum sunt 
ele prezentate şi detaliate în prezentul protocol.  

 
Art. 8. (1) Efectuarea anchetelor cu caracter judiciar sau 

poliţienesc este de competenţa  exclusivă a unităţilor de poliţie, cu 
respectarea prevederilor Codului Penal, a Codului de Procedură Penală şi 
a legilor speciale în domeniu. 
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(2) La solicitarea organelor de anchetă, CRCDES va pune la 
dispoziţia acestora, datele, documentele, obiectele sau alte mijloace de 
probă pe care le deţine în dosarele proprii, prin consemnarea şi predarea 
lor pe baza unui proces-verbal. 

(3) În situaţia în care, în unele cazuri CRCDES constată că există 
informaţii comune care nu au fost verificate, aduce la cunoştinţă 
autorităţilor poliţieneşti acest lucru. 

 

Art. 9. (1) Fiecare parte se obligă să cunoască şi să respecte 
regulile de procedură şi de confidenţialitate ale celeilalte părţi. 

(2) În vederea prevenirii unor acţiuni necoordonate care ar putea 
afecta obiectivul comun al celor doua părţi, fiecare parte se va consulta cu 
cealaltă înaintea iniţierii oricărei acţiuni. 

 

Art. 10. (1) Părţile se obligă să acorde întreaga lor atenţie fiecărui 
caz de dispariţie, exploatare sexuală a copiilor, dată fiind vulnerabilitatea 
crescută a acestor copii şi a familiilor lor. Fiecare dintre părţi se obligă să 
acţioneze de îndată ce primeşte o solicitare de sprijin ori cooperare din 
partea celeilalte părţi; acţiunile fiecărei părţi şi termenele aferente acestor 
acţiuni sunt menţionate în capitolele II şi IV din prezentul protocol. 

(2) CRCDES nu va interveni în cazurile de dispariţie, decât după 
obţinerea acordului părinţilor sau al persoanelor ce exercită autoritatea 
asupra copilului. Modalitatea de obţinere şi consemnare/înregistrare a 
acestui acord, precum şi conţinutul său vor fi detaliate în metodologia de 
lucru a CRCDES. 

 
Art. 11. CRCDES poate participa activ la formarea şi informarea 

persoanelor care acţionează în teren, a poliţiştilor, personalului care asistă 
şi ajută victimele, eventual în colaborare cu instituţiile şi 
asociaţiile/organizaţiile active în acest domeniu. 

 

Capitolul II – Responsabilităţile părţilor 
 

Art. 12. Atribuţiile principale ale părţilor sunt următoarele: 
 

(1) CRCDES 
- cu caracter general: 
- respectă şi aplică întocmai metodologia proprie şi prevederile 

prezentului protocol; 



MANUAL DE BUNE PRACTICI  privind modul de acţiune al poliţiei 
în cazul copiilor dispăruţi sau victime ale abuzului, traficului de 

persoane şi pornografiei infantile pe internet 
_________________________________________________________________________________ 
 

 120

- urmăreşte, prin intermediul responsabilului de caz, evoluţia 
fiecărui caz ce i-a fost sesizat până când acesta întruneşte condiţiile 
pentru închidere, conform metodologiei proprii de lucru. 

 

- pentru găsirea copiilor dispăruţi: 
- primeşte sesizările privind dispariţiile de copii şi informează 

direct unităţile de poliţie pe raza cărora s-a produs evenimentul;  
-sprijină şi îndrumă, către instituţiile competente, pe rudele 

copilului dispărut; 
-acordă consiliere psihologică familiei copilului dispărut pe toată 

perioada căutărilor; 
-difuzează alte mesaje de căutare decât cele transmise de unităţile 

de poliţie competente; 
-pune la dispoziţie un număr permanent de urgenţă (021/3103116, 

021/3102116) pentru primirea sesizărilor, dar şi a informaţiilor ce pot 
apărea, după semnalarea dispariţiei; 

-mobilizează imediat voluntari pentru a participa la căutări, în 
situaţiile în care circumstanţele impun acest lucru; 

-păstrează contactul permanent, prin intermediul responsabilului 
de caz, cu autorităţile care se ocupă de anchetă;  

-reia demersurile pentru cazurile vechi nerezolvate (cu program 
de îmbătrânire); 

-urmăreşte folosirea informaţiilor oferite de CRCDES. 
 

- în cadrul anchetelor ce vizează exploatarea sexuală a copiilor: 
-primeşte sesizările privind copiii traficaţi în scopul exploatării 

sexuale şi informează imediat parchetul ori unitatea de poliţie pe raza 
căreia s-a produs evenimentul şi respectiv, direcţia pentru protecţia 
copilului competentă; 

-ţine legătura permanent cu organele de anchetă; 
-urmăreşte folosirea informaţiilor oferite de CRCDES; 
-sprijină şi îndrumă către instituţiile competente copilul abuzat 

sexual, precum şi pe părinţii (aparţinătorii) acestuia. 
 

- în cazul răpirilor parentale naţionale şi internaţionale: 
-transmite informaţiile primite şi îndrumă solicitanţii către 

organele competente; 
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-acordă sprijin în vederea întocmirii documentaţiei necesare 
sesizării Ministerului Justiţiei; 

-pune la dispoziţie numărul permanent de urgenţă (021/3103116, 
021/3102116). 

 
(2) IGPR 
- cu caracter general: 
-nominalizează câte un reprezentant din partea fiecărei structuri 

cu atribuţii în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii dispăruţi, 
exploataţi sexual sau implicaţi în pornografie pe internet (Direcţia de 
Investigaţii Criminale – Serviciul Urmăriri, Direcţia Generală de 
Combatere a Criminalităţii Organizate – Direcţia de Combatere a Crimei 
Organizate – prin serviciile de specialitate: trafic de 
persoane/copii/criminalitate informatică, Institutul pentru Cercetarea şi 
Prevenirea Criminalităţii), care se constituie ca persoane de contact 
pentru sesizarea şi instrumentarea cazurilor; 

-respectă şi aplică întocmai metodologia proprie şi prevederile 
prezentului protocol. 

 
- pentru căutarea copiilor dispăruţi: 
-anunţă CRCDES imediat ce primeşte o sesizare privind dispariţia 

unui copil; 
-efectuează demersurile de găsire a copilului dispărut potrivit 

metodologiei specifice de lucru; 
-informează imediat CRCDES cu privire la găsirea copilului 

dispărut; 
-informează CRCDES cu privire la evoluţia fiecărui caz de 

dispariţie, potrivit prezentului protocol. 
 
- în cadrul anchetelor ce vizează exploatarea sexuală a copiilor: 
-investighează sesizările primite din partea CRCDES conform 

metodologiei specifice de lucru în aceste cazuri; 
-informează CRCDES cu privire la evoluţia fiecărui caz sesizat de 

acesta, potrivit prezentului protocol. 
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Art. 13. În domeniul prevenirii, CRCDES în colaborare cu 
Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii, denumit în 
continuare ICPC, vor acţiona în următoarele direcţii:  

1. atragerea mass-media în activitatea de sensibilizare a 
populaţiei, pentru a colabora cu poliţia la rezolvarea cazurilor; 

2. derularea de  programe de informare în unităţile de învăţământ, 
în cadrul cărora vor fi abordate teme referitoare la siguranţa personală şi 
vor fi dezbătute cazuri concrete cu copii, victime ale infracţiunilor de 
exploatare sexuală; 

3. iniţierea de campanii în mass-media destinate sensibilizării membrilor 
comunităţii, în cadrul cărora vor fi transmise reportaje/articole ce conţin 
informaţii cu privire la factorii care favorizează dispariţia şi exploatarea sexuală 
a copiilor şi modalităţile de prevenire a acestor situaţii. 

 
Capitolul III – Cooperarea în ceea ce priveşte protecţia  

datelor personale şi a vieţii private 
 
Art. 14. (1) Părţile se obligă să respecte principiile privind 

protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile 
Recomandării Nr. R(87)15 a Consiliului Europei care stabileşte modul de 
utilizare a datelor personale de către poliţie precum şi Convenţia 
Europeană pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte procesarea 
automată a datelor personale. 

 
(2) În acelaşi timp, părţile se obligă să respecte dreptul la viaţa 

privată a persoanelor implicate, în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

 
Art. 15. (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru 

asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a datelor cu caracter 
personal şi pentru respectarea dreptului la viaţa privată.   

(2) Pentru cazurile de exploatare sexuală a copiilor, aceste măsuri 
vor viza, în principal, condiţiile în care au loc următoarele activităţi: 

- colectarea şi procesarea datelor (în special date personale, 
date sensibile, date referitoare la aspecte judiciare/penale), în relaţie cu 
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victimele (copilul şi rudele acestuia), suspecţii de infracţiuni sexuale, cei 
condamnaţi pentru astfel de infracţiuni, fie în scop operaţional, fie pentru 
orientarea/dezvoltarea politicilor în acest domeniu;  

-schimbul de date între CRCDES şi structurile IGPR, în aceleaşi 
scopuri şi în relaţie cu aceleaşi categorii menţionate anterior; 

-schimbul de date între CRCDES şi alte ONG-uri ; 
-schimbul de date între CRCDES şi alte persoane private 

implicate (ex. victime, părinţi ai victimei); 
-sprijin acordat pentru colectarea de informaţii, concretizat în: 
o organizarea unui hot-line pentru dezvăluirea de informaţii 

legate de exploatarea sexuală a copilului; 
o identificarea şi înregistrarea apelurilor primite; 
o posibilitatea utilizării anonimatului; 
o distribuirea de poze şi semnalmente pentru conştientizarea 

comunităţii.  
-sprijin acordat în timpul investigaţiilor: 
o asistenţă şi consiliere, inclusiv juridică pentru victime; 
o obţinerea unei depoziţii din partea copilului într-o camera 

adaptată special din punct de vedere audio-vizual. 
(3) Pentru cazurile de copii dispăruţi, aceste măsuri vor viza în 

principal condiţiile în care au loc următoarele activităţi: 
ocolectarea şi procesarea datelor despre copilul dispărut (în 

special date personale, date sensibile, date referitoare la aspecte 
judiciare/penale), în scop operaţional ori pentru orientarea/dezvoltarea 
politicilor în acest domeniu;  

o schimbul de date între CRCDES şi structurile IGPR, în 
aceleaşi scopuri şi în relaţie cu aceeaşi categorie menţionată anterior; 

o schimbul de date între CRCDES şi alte ONG-uri; 
o schimbul de date între CRCDES şi alte persoane private 

implicate (ex. victime, părinţi ai victimei); 
o sprijin acordat pentru localizarea copilului dispărut, 

concretizat în: 
 organizarea unui hot-line pentru primirea de informaţii legate 

de copilul dispărut; 
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 identificarea şi  înregistrarea apelurilor primite; 
 posibilitatea utilizării anonimatului; 
 distribuirea de poze şi semnalmente ale copilului dispărut 

pentru obţinerea de informaţii necesare pentru localizarea copilului; 
 utilizarea de “programe de îmbătrânire a imaginii copilului 

dispărut” pentru cazurile de dispariţie mai vechi nerezolvate; 
 oferirea de suport tehnic în timpul investigaţiilor pentru 

localizarea copilului dispărut (ex. echipe chinologice, camere cu 
infraroşu, voluntari). 

o măsuri preventive: 
managementul sistemelor de localizare cu funcţie GPS pentru 

copii (brăţări, telefoane mobile); 
 furnizarea de kit-uri de identificare a copilului (conţinând poze, 

amprente, mostre ADN). 
 (4) Pentru cazurile de pornografie infantilă pe internet, aceste 

măsuri vor viza, în principal, condiţiile în care au loc următoarele 
activităţi: 

- control pe internet (ex. monitorizarea grupurilor de discuţii); 
- stabilirea unei baze de date cu site-uri, imagini pornografice cu 

copii. 
 

Capitolul a IV-a – Modalităţi speciale/concrete de  
colaborare între CRCDES şi IGPR 

 

4.1. Modalităţi speciale de colaborare în caz de dispariţie.  
 
4.1.1. Reacţii operative imediate în cazul sesizării dispariţiei 

unui copil  
 

Art. 16. (1) În cazul unei sesizări directe la CRCDES, înainte de 
orice acţiune, CRCDES verifică telefonic, prin persoanele de contact 
desemnate, dacă sesizarea dispariţiei a fost înregistrată la unitatea de 
poliţie de la locul producerii evenimentului.  

(2) În cazuri excepţionale, în care reclamantul nu poate face o 
declaraţie la poliţie din motive obiective, CRCDES informează imediat 
poliţia despre apelul primit, pentru a lua măsurile ce se impun în astfel de 
situaţii. 
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Art. 17. (1) În cazul sesizărilor primite prin apelul unic de 
urgenţă „112”,  dispecerul de serviciu de la Centrul unic pentru apeluri de 
urgenţă al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din judeţul pe raza 
căruia a fost semnalat cazul, anunţă imediat dispariţia şi CRCDES, la 
numerele de telefon: 021/3103116, 021/3102116, iar după implementarea 
la nivel naţional, la numărul pentru servicii armonizate cu caracter social 
– linie telefonică de urgenţă pentru copii dispăruţi – stabilit prin Decizia 
Comisiei Europene 2007/116/CE (potrivit protocolului de colaborare din 
Anexa nr. 1). 

(2) În cazul sesizărilor făcute direct la unitatea de poliţie de pe 
raza căreia a dispărut copilul, semnalarea dispariţiei la CRCDES va fi 
făcută de îndată de către poliţistul de investigaţii criminale desemnat cu 
instrumentarea cazului. 

 
Art. 18. Pentru orice caz de dispariţie a unui copil, CRCDES va 

desemna o persoană de contact care va ţine legătura direct  atât cu 
reprezentantul poliţiei la nivel central,  cât şi cu lucrătorul de poliţie 
responsabil, din unitatea competentă să soluţioneze cazul. 

 
Art. 19. În cazul semnalării unei dispariţii direct la CRCDES, 

acesta va verifica prin persoanele de contact, conformitatea datelor 
primite cu cele existente în dosarele aflate în instrumentarea organelor de 
poliţie privind: 

1. identitatea dispărutului şi a reclamantului; 
2. semnalmentele, semnele particulare şi obiectele de 

îmbrăcăminte ale dispărutului;  
3. data, locul şi împrejurările dispariţiei, iar împreună cu organul 

de anchetă, stabileşte măsurile ce urmează a fi luate pentru găsirea 
copilului. 

 
4.1.2. Colaborarea pe timpul anchetei 
 

Art. 20. Difuzarea mesajelor de căutare prin CRCDES se va face 
prin expunere sau distribuire de afişe, postere sau fluturaşi, prin site-ul de 
internet al asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie sau 
prin oricare alt mijloc de comunicare existent cuprinzând data, locul şi 
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împrejurările dispariţiei, fotografia, semnalmentele, semnele particulare şi 
obiectele de îmbrăcăminte ale copilului dispărut. 

    
Art. 21. (1) Difuzarea mesajelor de căutare de către CRCDES se 

poate face la solicitarea poliţiei, a părinţilor sau rudelor copilului 
dispărut, precum şi din iniţiativă proprie. 

(2) Oportunitatea difuzării mesajelor de căutare şi modalităţile de 
realizare a acestora , vor face obiectul unei evaluări comune efectuate de 
către poliţistul care conduce ancheta, de CRCDES şi poliţiştii desemnaţi 
de la nivel naţional, dacă este cazul.  

 
Art. 22. (1) Difuzarea va fi realizată de către CRCDES, numai cu 

acordul persoanelor care exercită autoritatea parentală asupra copilului. 
(2) Dacă are un motiv întemeiat, CRCDES poate refuza difuzarea 

solicitată de unitatea de poliţie respectivă.  
 
Art. 23. Unitatea care efectuează ancheta se poate opune motivat 

difuzării mesajului de către CRCDES, dacă prin aceasta s-ar periclita 
ancheta sau ar constitui un pericol grav pentru copil. 

 
Art. 24. (1) Părţile vor urmări asigurarea unei coerenţe între 

transmiterea mesajelor de căutare efectuate de către CRCDES şi 
informările realizate de către autorităţi, prin intermediul mijloacelor 
media sau a canalelor oficiale de semnalare, atât de pe plan intern, cât şi 
internaţional.  

(2) În vederea îndeplinirii acestui obiectiv: 
a) părţile vor utiliza aceleaşi fotografii ale persoanei dispărute; 
b) CRCDES va informa unitatea de anchetă cu privire la 

transmiterea unui mesaj de căutare; 
c) unitatea de anchetă va informa CRCDES cu privire la 

prezentarea în mass-media a unui caz privind dispariţia unui copil. 
 
Art. 25. Difuzarea mesajelor de căutare efectuată de CRCDES va 

viza numai persoana dispărută şi numai în mod excepţional, la solicitarea 
unităţii de anchetă (şi în conformitate cu modalităţile pe care aceasta le 
precizează), CRCDES poate difuza şi informaţii referitoare la persoana 
care însoţeşte copilul dispărut. 
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Art. 26. Organul de anchetă, înainte de difuzarea unui mesaj de 
căutare prin intermediul mijloacelor media, va contacta în prealabil 
CRCDES pentru a verifica dacă nu s-a implicat deja în caz şi a obţine 
informaţiile pe care acesta le deţine. 

 
Art. 27. Dacă CRCDES nu a intervenit încă în cazul respectiv, 

organul de anchetă va informa de îndată CRCDES asupra difuzării 
mesajului de căutare.  

 
Art. 28. Orice informaţie primită de CRCDES, ca urmare a 

difuzării mesajului de căutare, va fi transmisă imediat autorităţilor care se 
ocupă de anchetă. 

 
Art. 29. (1) Pe parcursul anchetei, CRCDES va transmite prin 

telefon, fax, personal, poştă scrisă sau electronică etc., unităţilor de 
anchetă orice informaţie primită. În cazul unei dificultăţi în contactarea 
unităţii de anchetă, CRCDES va transmite informaţia primită persoanelor 
de contact de la Serviciul Urmăriri din cadrul IGPR. După verificarea 
acestei informaţii, unitatea de anchetă/IGPR va informa CRCDES cu 
privire la veridicitatea şi utilitatea lor. 

(2) Pe parcursul anchetei este recomandat să se păstreze 
conformitatea datelor existente în dosarul copilului dispărut instrumentat 
de poliţie, cu cele deţinute de CRCDES. 

 
4.1.3. Organizarea acţiunii de căutare 
 
Art. 30. (1) În măsura posibilităţilor, CRCDES îşi va da 

concursul la desfăşurarea operaţiunilor de căutare stabilite de organul de 
anchetă şi va putea veni cu sugestii şi propuneri referitoare la efectuarea 
acestor operaţiuni. 

(2) Organul de anchetă se poate opune motivat la operaţiunile 
propuse dacă consideră că acestea constituie un pericol grav pentru copil 
sau periclitează în mod serios ancheta. 

 
Art. 31. Acţiunile de căutare pe teren vor fi realizate în condiţiile 

prevăzute de metodologia de linie. 
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Art. 32. CRCDES va participa la activităţile de căutare cu 
echipele de voluntari pe care le are şi logistica de care dispune, alături de 
alte autorităţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu care 
IGPR are semnate protocoale de colaborare. 

 
Art. 33. Efectivele participante vor fi împărţite pe echipe, 

conduse de către un poliţist, iar fiecărei echipe i se va stabili – de către 
punctul de coordonare a operaţiunilor – un perimetru, unde va executa 
căutarea/scotocirea. 

Pe timpul căutării, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 
-utilizarea câinilor de serviciu specializaţi se va face anterior 

desfăşurării dispozitivului de căutare; 
-chestionarea persoanelor întâlnite în teren şi prezentarea 

fotografiei copilului dispărut; 
-scotocirea amănunţită a spaţiilor înguste, locurilor întunecoase, 

imobile părăsite, avându-se în vedere şi particularităţile fizico-geografice 
ale terenului (zone împădurite, vegetaţie abundentă, cursuri de apă, bălţi, 
râpe, puţuri petroliere, fântâni etc.); 

-în momentul identificării unei probe/mijloc material de probă, 
fără să fie atins/mutat din loc, fiecare participant este obligat să anunţe 
imediat şeful echipei din care face parte; 

-orice informaţie obţinută va fi comunicată operativ centrului de 
monitorizare a activităţilor pentru stabilirea noilor direcţii de acţiune; 

-în funcţie de rezultatul primelor căutări în imediata apropiere a 
locului dispariţiei, raza de acţiune va fi extinsă în cercuri concentrice 
până la acoperirea integrală a zonei în care ar fi putut ajunge copilul, de la 
momentul dispariţiei până la declanşarea acţiunilor de căutare.  

 
4.1.4. Contacte internaţionale 
 
Art. 34. CRCDES, în îndeplinirea obiectivelor comune stabilite 

de ambele părţi, va putea contacta organizaţii internaţionale specializate 
în cazuri de copii dispăruţi şi exploataţi sexual pentru acordarea de sprijin 
în căutarea acestora sau în vederea acordării de asistenţă în cazuri 
deosebite. 
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4.1.5. Regăsirea persoanei dispărute 
 
Art. 35. Când CRCDES este informat că un copil dispărut a fost 

găsit, informează imediat despre aceasta unitatea de poliţie care a avut în 
instrumentare cazul.  

 
Art. 36. De asemenea, dacă a fost solicitată intervenţia CRCDES 

într-un caz de dispariţie, unitatea de poliţie care găseşte copilul dispărut 
informează imediat despre aceasta CRCDES. 

 
4.2. Modalităţi speciale de colaborare în dosarele privind 

exploatările sexuale 
 
Art. 37. Atunci când intervenţia este solicitată cu ocazia unui caz 

de exploatare sexuală, CRCDES, analizând dispoziţiile legale în vigoare 
care reglementează competenţa de cercetare a acestui gen de infracţiuni, 
informează imediat unitatea de poliţie competentă şi îi transmite toate 
informaţiile referitoare la caz. 

 
Art. 38. (1) Pe parcursul anchetei, sub rezerva respectării 

dispoziţiilor menţionate la articolul precedent, CRCDES transmite, de 
asemenea, organelor judiciare toate informaţiile care îi parvin. 
Informaţiile primite vor fi adunate la dosarul judiciar şi exploatate ca 
oricare alt element. 

(2) La cerere, date din dosarul cauzei, pot fi comunicate către 
CRCDES, dar numai cu aprobarea procurorului care efectuează urmărirea 
penală. 

 
Art. 39. (1) Dacă victima sau rudele acesteia, s-au adresat direct 

CRCDES, acesta va informa organul de anchetă cu privire la solicitarea 
intervenţiei sale. 

(2) În aceste cazuri, pe tot parcursul cercetărilor, vor putea fi 
stabilite contacte directe între responsabilul de caz al CRCDES şi 
procurorul care efectuează ancheta sau cu poliţiştii delegaţi să efectueze 
cercetarea în cauză. 
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Art. 40. (1) În cazul informării făcute de către o terţă persoană, 
referitoare la un caz de pedo-pornografie pe internet, CRCDES transmite 
imediat informaţia Serviciului de Combaterea Criminalităţii Informatice 
din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate prin 
canalele de comunicare stabilite (prin apelul unic de urgenţă „112” sau 
prin dispecerul de serviciu de la nivel judeţean/Direcţia Generală de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti). 

(2) Acest serviciu va confirma primirea informaţiei. 
 

Art. 41. Atunci când, după analizarea unei informaţii primite de 
la CRCDES, unitatea de poliţie constată că se află în faţa unui caz de 
exploatare sexuală a copiilor, aceasta informează CRCDES, în scopul 
punerii în funcţiune a mecanismelor de colaborare prevăzute în prezentul 
protocol. 

 

4.3. Modalităţi speciale de colaborare în caz de răpire 
parentală internaţională 

 

Art. 42. (1) Modalităţile specifice de colaborare, în cazurile de 
răpiri parentale internaţionale, se vor stabili prin protocoale separate cu 
instituţiile care au competenţă în soluţionarea acestor cazuri. 

(2) Colaborarea între părţi, în cazurile de copii dispăruţi care au 
fost sesizate CRCDES şi despre care se presupune că s-ar afla pe 
teritoriul României, se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului 
protocol. 

(3) Colaborarea între părţi, în cazurile de copii dispăruţi care au 
fost sesizate CRCDES şi despre care se presupune că s-ar afla pe 
teritoriul altor state, se desfăşoară în condiţiile menţionate la art. 34. 

 
Capitolul V – Dispoziţii finale 

 
Art. 43. Prezentul protocol a fost întocmit în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare după semnarea 
lui de către cele două părţi. 

Art. 44. Prezentul protocol poate fi amendat doar prin acordul 
ambelor părţi. 
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Art. 45. Orice dispute sau neînţelegeri între părţi cu privire la 
interpretarea ori implementarea acestui protocol vor fi rezolvate, prin 
negociere, între cele două părţi. 

 
Art. 46. (1) Prezentul protocol va fi pus în aplicare de IGPR, 

respectiv CRCDES. 
 
(2) Părţile vor urmări permanent şi evalua anual aplicarea 

prezentului protocol, putând conveni şi alte măsuri comune pentru 
optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 

(3) Orice modificare în metodologia de lucru specifică unei părţi 
se va face cu consultarea celeilalte părţi.  

 
Art. 47. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 

act adiţional, la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul 
celeilalte părţi. 

 
Art. 48. Oricare dintre părţi poate denunţa acest protocol prin 

transmiterea unei solicitări scrise în acest sens către cealaltă parte. 
Protocolul îşi încetează efectele la 6 săptămâni de la momentul primirii 
solicitării scrise. 

 
Art. 49. Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, persoanele de contact 
responsabile de punerea în aplicare a protocolului, atât la nivel central cât 
şi local. 

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
Chestor principal de poliţie 

 
DAN VALENTIN 

FĂTULOIU 
 

CENTRUL ROMÂN 
PENTRU COPII 
DISPĂRUŢI ŞI 
EXPLOATAŢI 

SEXUAL 
Director Executiv 

COMAN GABRIELA 
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PROTOCOL 3 
 

 
 

INSPECTORATUL 
GENERAL AL 

POLIŢIEI ROMÂNE   
 

Nr. 21 din 22.05.2007 
 

SERVICIUL DE 
TELECOMUNICAŢII 

SPECIALE 
          
Nr. 3515/ 23.05.2007          

ASOCIATIA 
CENTRUL 
ROMÂN 
PENTRU COPII  
DISPĂRUŢI 
ŞI 
EXPLOATAŢI 
SEXUAL  
Nr. 19/ 21.05.2007   

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 
 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în 
continuare IGPR, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în 
continuare STS şi Asociaţia Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi 
Exploataţi Sexual, denumit în continuare CRCDES, denumite în 
continuare “părţi”, au convenit la încheierea prezentului protocol, în 
vederea promovării, susţinerii şi realizării obiectivelor comune care să 
contribuie la prevenirea şi soluţionarea, în regim de urgenţă, a cazurilor 
referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi în pornografie 
pe internet. 

 
Preambul 

 
Luând în considerare creşterea numărului de copii dispăruţi, 

exploataţi sexual ori implicaţi în pornografie pe internet, 
Luând în considerare necesitatea realizării unei reacţii de urgenţă 

în cazul dispariţiilor de copii ori a exploatării sexuale a acestora, 
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Considerând util în acest domeniu, un cadru de anunţare rapid şi eficient 
prin intermediul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, 
Ţinând cont de Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene asupra 
contribuţiei societăţii civile în găsirea copiilor dispăruţi sau exploataţi 
sexual (2001/C283/01), Decizia Cadru a Consiliului Uniunii Europene 
privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile (2004/68/JHA), Decizia privind combaterea pornografiei 
infantile pe internet (2000/375/JHA), Având în vedere prevederile 
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de ţara 
noastră prin Legea nr. 18/1990, Protocolului facultativ la Convenţia mai 
sus amintită referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi 
pornografia infantilă, ratificat de România prin Legea nr. 470/2001, 
precum şi prevederile legislaţiei române care reglementează situaţiile de 
dispariţie, trafic, răpire naţională sau internaţională, exploatare sexuală, 
pornografie pe internet şi prelucrarea datelor cu caracter personal,  

Având la bază prevederile Legii nr. 398/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei de guvern nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă, 

 Precum şi faptul că misiunea CRCDES este iniţierea de 
demersuri în vederea prevenirii şi soluţionării cazurilor referitoare la 
copiii dispăruţi, răpiţi sau exploataţi sexual, promovarea legăturilor de 
cooperare cu autorităţile publice şi organismele naţionale/internaţionale 
de profil în vederea soluţionării cu maximum de celeritate a cazurilor 
semnalate referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual sau victime ale 
răpirilor parentale (naţionale sau internaţionale), acordarea de asistenţă şi 
consultanţă celor interesaţi pentru soluţionarea cazurilor semnalate. părţile 
au convenit următoarele: 

 
Capitolul I - Prevederi generale 

Art. 1. Părţile stabilesc prin prezentul protocol cadrul de anunţare 
în cazul apelului de urgenţă pentru prevenirea şi intervenţia în cazurile de 
copii dispăruţi, exploataţi sexual sau implicaţi în pornografie pe internet. 

Art. 2. Părţile se obligă să respecte drepturile omului în general, 
precum şi drepturile copilului în mod particular. Potrivit art. 3 din 
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, părţile se obligă să 
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acţioneze în exclusivitate respectând principiul interesului superior al 
copilului. 

 
Art. 3. Pentru cooperarea propusă prin prezentul protocol 

termenul de “copii dispăruţi” include cazuri de: 
- fuga de la părinţi /reprezentant legal /persoana care îngrijeşte 

copilul 
- lipsire de libertate 
- copii pierduţi sau dispăruţi din orice alt motiv  
- răpiri parentale 
 

Art. 4. Pentru cooperarea propusă prin prezentul protocol, 
termenul de “exploatare sexuală a copilului” include cazuri de:  

– prostituţie infantilă 
– pornografie infantilă 
– copii traficaţi în scopul exploatării sexuale. 
 
Art. 5. Cazurile menţionate la art. 3 şi 4 vor fi implementate în 

indexul de evenimente specific poliţiei, din cadrul Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă. 

 
Capitolul II – Obligaţiile părţilor 

 
Art. 6 - Sesizarea de către cetăţeni, prin apelarea numărului unic 

de urgenţă 112, a cazurilor de urgenţă referitoare la copii dispăruţi, 
exploataţi sexual sau victime ale răpirilor parentale (naţionale sau 
internaţionale), se realizează direct la Centrele unice pentru apeluri de 
urgenţă ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care, după obţinerea 
datelor preliminare, le transferă dispeceratelor de urgenţă ale poliţiei. 

 
Art. 7 – (1) Operatorii Centrelor unice pentru apeluri de 

urgenţă ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, după 
identificarea urgenţei, achiziţia datelor personale ale apelantului şi 
de localizare a evenimentului, apelează şi trimit fişa de caz 
dispeceratului de urgenţă al poliţiei care va informa telefonic 
CRCDES la numerele de telefon 021/3103116, 021/3102116 sau 
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după implementarea la nivel naţional, la numărul pentru servicii 
armonizate cu caracter social – linie telefonică de urgenţă pentru 
copii dispăruţi – stabilit prin Decizia Comisiei Europene 
2007/116/CE. 

(2) CRCDES se obligă să asigure în regim de lucru 
permanent (24/7) preluarea solicitărilor de urgenţă referitoare la 
copiii dispăruţi, exploataţi sexual sau victime ale răpirilor parentale 
(naţionale sau internaţionale) definite în indexul de evenimente 
specific poliţiei.  

 
Art. 8. (1) Părţile se obligă să respecte principiile privind 

protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile 
Recomandării Nr. R(87) 15 a Consiliului Europei care stabileşte modul 
de utilizare a datelor personale de către poliţie, Legea 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a datelor precum şi Legea 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice.  

(2) În acelaşi timp, părţile se obligă să respecte dreptul la viaţa 
privată a persoanelor implicate, în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

 
Art. 9. (1) CRCDES are obligaţia ca întreg personalul să 

cunoască şi să respecte regulile de procedură şi de confidenţialitate 
stabilite în cadrul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.  

(1) CRCDES se obligă să semneze acordul de confidenţialitate cu 
STS. 

 

INSPECTOR  
GENERAL    

   Chestor principal de 
poliţie 

DAN VALENTIN 
FĂTULOIU   

 

DIRECTOR 
General maior             
MARCEL OPRIŞ  

DIRECTOR 
EXECUTIV 
GABRIELA COMAN 
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PROTOCOL 4 
 
MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

INSPECTORATUL GENERAL 
AL POLIŢIEI ROMÂNE 

 
 

 
Nr.  3    din 15.01.2007              

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A 
CADRELOR MILITARE ÎN 

REZERVĂ ŞI RETRAGERE DIN  
M.A.I. 

 
Nr.  924     din 14.12.2006 

 
PROTOCOL DE  COLABORARE 

între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia 
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I. 

 
Având în vedere competenţele şi atribuţiile stabilite prin legislaţia 

în vigoare, 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare 

I.G.P.R. şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere din M.A.I., denumită în continuare A.N.C.M.R.R., în calitate 
de părţi, au convenit să încheie prezentul 

 

PROTOCOL 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 

Art.1 - Părţile vor colabora în vederea realizării schimbului de 
informaţii şi sprijinului reciproc în soluţionarea unor probleme de interes 
comun. 

Art. 2 - Părţile vor asigura participarea unor reprezentanţi la 
activităţile de interes pentru cei doi parteneri de colaborare; 

Art. 3 - Părţile vor asigura cooperarea şi conjugarea eforturilor 
comune pentru soluţionarea cu operativitate a dispariţiilor de minori în  
împrejurări suspecte. 

 
 

Capitolul II – Activităţi desfăşurate de Inspectoratul General 
al Poliţiei Române 

 
Art. 4 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 
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protocol Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară următoarele 
activităţi : 

a) transmite către A.N.C.M.R.R. în  timp util datele operative ale 
cazurilor privind dispariţii de minori în împrejurări suspecte, inclusiv 
fotografiile acestora; 

b) asigură implementarea în pagina web a Poliţiei Române a 
datelor de identificare ale copilului (www.politiaromana.ro, secţiunea 
copii dispăruţi); 

c) solicita sprijinul A.N.CMM.R.R. să participe la activităţile de 
căutare scotocire în cazurile de minori dispăruţi semnalate; 

d) solicită A.N.C.M.R.R. sprijinul logistic în limita posibilităţilor; 
e) informează A.N.C.M.R.R. cu privire la finalizarea cazurilor de 

dispariţii minori. 
 

Capitolul III – Activităţi desfăşurate de Asociaţia Naţională a  
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I. 

 
Art. 5 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 

protocol Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere 
din M.A.I. desfăşoară următoarele activităţi : 

a) răspunde solicitărilor structurilor poliţiei pentru 
furnizarea unor informaţii de interes, în limita cadrului legal; 

b) trimite reprezentanţi la activităţile organizate de către 
structurile de poliţie la solicitarea acestora; 

c) informează structurile de poliţie despre acţiuni de interes 
pentru activitatea acestora, ori de câte ori este posibil acest lucru; 

d) răspunde solicitărilor I.G.P.R. pe linia dispariţiilor de minori în  
împrejurări suspecte;   

e) transmite către I.G.P.R. datele şi informaţiile obţinute cu 
privire la dispariţiile de minori în împrejurări suspecte; 

f) organizează instruiri periodice în  colaborare cu reprezentanţii 
I.G.P.R. pe linia dispariţiilor de minori în împrejurări suspecte; 

g) sprijină logistic structurile de poliţie, în limita posibilităţilor, în 
acţiunile iniţiate. 
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Capitolul IV – Dispoziţii finale 
 
Art. 6 - Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 

de la încheierea prezentului protocol, persoanele de contact responsabile 
pe problematica punerii în aplicare a protocolului. 

Art. 7 - Periodic, reprezentanţi ai părţilor semnatare vor analiza 
modul de îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

Art. 8 - Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru 
optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 

Art. 9 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 
act adiţional la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare cu acordul 
celeilalte părţi. 

Art. 10 - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data 
semnării de către ambele părţi şi se încheie pe durată nedeterminată. 

Art. 11 - Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
INSPECTOR GENERAL                       PREŞEDINTE  EXECUTIV   
Chestor principal de poliţie                General Locotenent în retragere    

 
DAN  VALENTIN  FĂTULOIU               VASILE ADOMNICHI 
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PROTOCOL 5 
 

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 
 

Nr. 404279 din 15. 12. 
2005 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU 

PROTECŢIA DREPTURILOR 
COPILULUI 

 
 

Nr. 12913 din 20. 12. 2005 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
privind respectarea şi apărarea drepturilor copilului 

 
 

PREAMBUL 
 

În baza unui parteneriat activ, pentru a se asigura promovarea, 
susţinerea şi realizarea obiectivelor comune care să contribuie la 
respectarea şi apărarea drepturilor copilului, la identificarea copiilor a 
căror identitate nu este cunoscută ori a celor dispăruţi, Inspectoratul 
General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, denumite în continuare părţi, au convenit la 
încheierea următorului  

 
P R O T O C O L 

 
Capitolul I - Dispoziţii generale 

 
Art. 1 - Pentru aducerea la îndeplinirea a sarcinilor ce revin 

părţilor în conformitate cu legislaţia în domeniu, acestea vor promova şi 
dezvolta dialogul social între toate structurile Poliţiei Române cu atribuţii 
pe linia respectării şi apărării drepturilor copilului şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului prin intermediul 
structurilor componente ale acesteia. 
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Art. 2 - Părţile vor colabora permanent, în vederea modificării şi 
completării cadrului normativ existent, prin promovarea unor propuneri 
cu caracter legislativ care să asigure protecţia drepturilor copilului. 

 
 

Capitolul II – Activităţi comune 
 
Art. 3 - Părţile vor asigura o colaborare reală, începând cu 

structurile teritoriale pentru furnizarea de date şi informaţii de interes 
comun. 

 
Art. 4 - Activitatea de colaborare între părţi se va desfăşura pe 

baza unor planuri de măsuri care să cuprindă acţiuni comune în vederea 
promovării şi respectării drepturilor copilului. 

 
Art. 5 -Părţile se vor sprijini reciproc în activitatea de informare a 

publicului, prin mijloace mass-media, privind stadiului îndeplinirii 
activităţilor stabilite prin prezentul protocol, al unor realizări deosebite şi 
a măsurilor ce vor fi dezvoltate ca urmare a colaborării între cele două 
instituţii. 

 
Art. 6 - Părţile îşi vor acorda sprijin reciproc pentru aplicarea 

dispoziţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, în mod deosebit 
pentru identificarea unor copii dispăruţi  ori a căror identitate nu se 
cunoaşte. 

 
Art. 7 - Printr-un dialog activ, părţile vor armoniza şi stabili o 

conduită comună cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului cât şi a celor stabilite în 
prezentul protocol. 

Art. 8 - Părţile, prin structurile teritoriale, acţionează potrivit 
competenţelor legale pentru a asigura creşterea gradului de protecţie a 
copilului. 

 
Art. 9 - Părţile vor organiza activităţi comune, întâlniri, seminarii, 

simpozioane, conferinţe de presă, sesiuni de comunicări etc., în scopul 
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generalizării experienţelor pozitive, promovării unor noi modalităţi de 
acţiune şi colaborare. 

 
Art. 10 - Părţile promovează ideea dezvoltării cooperării între 

poliţie şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în 
vederea acordării sprijinului reciproc, în intervenţia la evenimente care 
privesc dispariţii de copii ori alte încălcări ale drepturilor copilului, a 
stabilirii unor reguli de colaborare în aceste situaţii şi realizarea unui 
parteneriat între poliţişti şi asistenţi sociali, psihologi, alt personal de 
specialitate din domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 
Art. 11 - Părţile vor asigura promovarea reciprocă a imaginii în 

derularea activităţilor prevăzute în prezentul protocol. 
 

Capitolul III – Activităţi desfăşurate de Inspectoratul General al 
Poliţiei Române 

 

Art. 12 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 
protocol, Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară 
următoarele activităţi : 

 
a) desemnează, la nivel central şi teritorial, câte un ofiţer care să 

coordoneze şi să monitorizeze în permanenţă activităţile prevăzute în 
prezentul protocol;  

b) primeşte şi înregistrează toate sesizările sau plângerile 
cetăţenilor cu privire la dispariţia unui copil; 

c) desfăşoară activităţi specifice imediate de cercetare a locului 
dispariţiei; 

d) desfăşoară activităţi de căutare şi scotocire în perimetrul 
locului dispariţiei, împreună cu forţele din cadrul M.A.I. şi partenerii de 
acţiune din cadrul societăţii civile cu care a încheiat protocoale de 
colaborare; 

e) obţine, în cel mai scurt timp, datele de identificare complete ale 
copilului, fotografia recentă, precum şi semnalmentele acestuia; 

f) transmite partenerilor, în termen de 24 ore, toate datele privind 
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identitatea copilului, fotografia şi semnalmentele acestuia; 
g) comunică în permanenţă cu toate inspectoratele de poliţie din 

ţară, în vederea identificării copilului pe raza altui judeţ; 
h) asigură implementarea în pagina web a Poliţiei Române a 

datelor de identificare ale copilului şi a fotografiei; 
i) solicită urmărirea locală, generală şi consemnul la frontieră, în 

regim de urgenţă, pentru copilul dispărut; 
j) comunică tuturor partenerilor cazurile în care copilul a fost 

depistat sau s-a întors la domiciliu; 
k) ofiţerii desemnaţi să coordoneze şi să monitorizeze activităţile 

din prezentul protocol consiliază familia copilului dispărut, împreună cu 
psihologul din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie; 

 
 

Capitolul IV – Activităţi desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului 

 
Art. 13 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 

protocol, Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară 
următoarele activităţi : 

a) desemnează la nivel central şi teritorial un reprezentant cu 
pregătire în problematica copilului abuzat şi neglijat, care să coordoneze 
şi să monitorizeze în permanenţă activităţile prevăzute în prezentul 
protocol; 

b) organizează la nivel central o bază de date cu privire la copiii 
din serviciile de tip rezidenţial sau cei plasaţi la asistent maternal 
profesionist care sunt fugiţi sau dispăruţi, pe baza comunicărilor 
săptămânale realizate de direcţiile generale de asistentă socială şi 
protecţia copilului; 

c) comunică Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea 
Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 
coordonatele centrelor de primire în regim de urgentă şi evaluare precum 
şi a serviciilor care se adresează copiilor victime ale traficului de 
persoane, aflate în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului; 
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d) prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului comunică, în regim de urgenţă, structurilor teritoriale de poliţie 
cazurile în care un copil a fugit sau a dispărut dintr-un serviciu de tip 
rezidenţial sau de la asistent maternal profesionist;  

e) prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
acordă servicii de specialitate copiilor care sunt abuzaţi fizic sau psihic în 
familie, motiv pentru care fug de acasă în mod repetat; 

f) prin direcţiile generale de asistentă socială şi protecţia copilului 
se acordă consiliere copiilor care au dispărut de la domiciliu de mai mult 
de două ori, în vederea conştientizării acestora asupra pericolelor la care 
se expun; 

g) la sesizarea unui partener de colaborare privind dispariţia unui 
copil, prin direcţiile generale de asistentă socială şi protecţia copilului, 
efectuează verificări în unităţile din structura acestora, pentru a stabili 
dacă acesta ar putea fi beneficiar al unei măsuri de protecţie specială; 

h) prin direcţiile generale de asistentă socială şi protecţia 
copilului oferă orice date şi informaţii cerute de poliţie pentru clarificarea 
situaţiei unui copil cu identitate necunoscută (PIN) ori a unui copil 
beneficiar al unei măsuri de protecţie specială intr-un serviciu de tip 
rezidenţial sau la asistent maternal profesionist; 

i) în cazul dispariţiei unui copil, acordă sprijin cu specialişti prin 
direcţiile generale de asistentă socială şi protecţia copilului, la sesizarea şi 
solicitarea poliţiei; 

j) promovează programe şi proiecte în care va coopta ca partener 
şi Poliţia Română; 

k) cazurile de încălcare a legii în care victime sunt copii care 
beneficiază de o măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial 
sau la asistent maternal profesionist vor fi semnalate structurilor 
teritoriale ale Poliţiei Române, pentru a fi cercetate şi luate măsurile 
legale care se impun. 

 
Capitolul V – Dispoziţii finale 

 
Art. 14 - Prezentul protocol va fi pus în aplicare de Inspectoratul 

General al Poliţiei Române prin grija ofiţerilor desemnaţi în condiţiile 
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prevăzute de art. 12 lit. a) şi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, prin grija reprezentanţilor desemnaţi în condiţiile 
prevăzute de art. 13 lit. a). 

 
Art. 15 - Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru 

optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 
 
Art. 16 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 

act adiţional la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul 
celeilalte părţi. 

Art. 17 - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data 
semnării .   

Art. 18 - Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 
de la încheierea prezentului protocol, persoanele de contact responsabile 
pe problematica punerii în aplicare a protocolului, atât la nivel central cât 
şi teritorial. 

Art.19 - Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

INSPECTOR GENERAL                                  SECRETAR DE STAT 
Chestor de Poliţie,       

   Dan Valentin Fătuloiu                                          Bogdan Adrian Panait 
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PROTOCOL 6 
 

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 

 
Nr.    2    din  15.01.2007   

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ  
ROMÂNĂ 

 
 

Nr.    91   din   17.01.2007 

 
 

PROTOCOL DE  COLABORARE 
 

între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia 
Chinologică Română 

 
Având în vedere competentele şi atribuţiile stabilite prin legislaţia 

în vigoare, Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în 
continuare I.G.P.R., şi Asociaţia Chinologică Română, denumită în 
continuare A.C.R., în calitate de părţi, au convenit să încheie prezentul 

 
PROTOCOL 

 
Capitolul I – Dispoziţii generale 

 
Art.1 - Părţile vor colabora în vederea realizării schimbului de 

informaţii şi sprijinului reciproc în soluţionarea unor probleme de interes 
comun. 

Art. 2 - Părţile vor asigura participarea unor reprezentanţi la 
activităţile de interes pentru cei doi parteneri de colaborare. 

Art. 3 - Părţile vor asigura cooperarea şi conjugarea eforturilor 
comune pentru soluţionarea cu operativitate a dispariţiilor de minori în 
împrejurări suspecte. 

 
Capitolul II – Activităţi desfăşurate de Inspectoratul General 

al Poliţiei Române 
 
Art. 4- Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 

protocol, Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară 
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următoarele activităţi : 
a) transmite catre A.C.R., în timp util, datele operative ale 

cazurilor privind dispariţii de minori în împrejurări suspecte, inclusiv 
fotografiile acestora; 

b) asigură implementarea în pagina web a Poliţiei Române a 
datelor de identificare ale copilului ( www.politiaromana.ro, secţiunea 
copii dispăruţi ); 

c) solicită sprijinul A.C.R. să participe la activităţile de căutare - 
scotocire în cazurile de minori dispăruţi , cu câinii special antrenaţi 
pentru situaţii de urgenţă; 

d) informează A.C.R. cu privire la finalizarea cazurilor de 
dispariţii minori în care au fost implicaţi. 

 
Capitolul III – Activităţi desfăşurate de Asociaţia Chinologică din 

România 
Art. 5 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 

protocol Asociaţia Chinologică Română desfăşoară următoarele 
activităţi : 

a) răspunde solicitărilor structurilor poliţiei pentru furnizarea unor 
informaţii de interes, în limita cadrului legal; 

b) participă alături de echipele de poliţişti la activităţile de 
căutare-scotocire cu căinii specializaţi pentru situaţii de urgenţă; 

c) trimite reprezentanţi la activităţile organizate de către 
structurile de poliţie la solicitarea acestora; 

d)transmite către I.G.P.R. datele şi informaţiile obţinute cu privire 
la dispariţiile de minori în împrejurări suspecte; 

e) organizează instruiri periodice, în colaborare cu reprezentanţii 
I.G.P.R., pe linia dispariţiilor de minori în împrejurări suspecte; 

f)sprijină logistic structurile de poliţie, în limita posibilităţilor, în 
acţiunile iniţiate. 

 

Capitolul IV – Dispoziţii finale 
 

Art. 6 - Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 
de la încheierea prezentului protocol, persoanele de contact responsabile 
pe problematica punerii în aplicare a protocolului. 
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Art. 7 -Periodic, reprezentanţi ai părţilor semnatare vor analiza 
modul de îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

Art. 8- Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru 
optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 

Art. 9 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 
act adiţional la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare cu acordul 
celeilalte părţi. 

Art. 10 - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data 
semnării de către ambele părţi şi se încheie pe durată neterminată. 

Art.11 -Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

INSPECTOR GENERAL                                  PREŞEDINTE   
Chestor  principal de poliţie                                 

 
DAN VALENTIN FĂTULOIU             CRISTIAN ŞTEFĂNESCU 
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PROTOCOL 7 
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PROTOCOL 8 
 
 

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 

Nr. 12 din 02.03. 2006 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A 
DETECTIVILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Nr. 05 din 07.03.2006 

 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi  
Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 

 

Având în vedere competentele şi atribuţiile stabilite prin legislaţia 
în  vigoare, 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare 
I.G.P.R., şi  

Asociaţia Naţională a Detectivilor din România, denumită în 
continuare A.N.D.R., în calitate de părţi, au convenit să încheie prezentul 

 
 
 
 

PROTOCOL 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 

Art.1 - Părţile vor colabora în vederea realizării schimbului de 
informaţii şi sprijinului reciproc în soluţionarea unor probleme de interes 
comun. 

Art. 2 - Părţile vor asigura participarea unor reprezentanţi la 
activităţile de interes pentru cei doi parteneri de  colaborare; 

Art. 3 - Părţile vor asigura cooperarea şi conjugarea eforturilor 
comune pentru soluţionarea cu operativitate a dispariţiilor de minori în 
împrejurări suspecte. 
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Capitolul II – Activităţi desfăşurate de Inspectoratul General  
al Poliţiei Române 

 

Art. 4- Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 
protocol, Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară 
următoarele activităţi: 

a) sprijină A.N.D.R. în organizarea, desfăşurarea şi avizarea 
activităţilor de formare şi pregătire a detectivilor particulari, inclusiv 
instruiri cu privire la modul de investigare/verificare a cazurilor de minori 
dispăruţi în împrejurări suspecte; 

b) răspunde solicitărilor A.N.D.R. cu privire la furnizarea unor 
informaţii în  limitele prevăzute de lege; 

c) colaborează cu A.N.D.R. pentru organizarea şi desfăşurarea în 
cele mai bune condiţii a activităţilor de atestarea şi licenţiere a 
detectivilor particulari conform legii; 

d) dă curs solicitărilor membrilor A.N.D.R. când acestea se 
înscriu cadrului legal şi prezentului protocol; 

e) transmite către A.N.D.R., în timp util, datele operative ale 
cazurilor privind dispariţii de minori în împrejurări suspecte inclusiv 
fotografiile acestora. 

f) solicită sprijinul A.N.D.R. ca în  procesul activităţilor specifice 
desfăşurate de membrii Asociaţiei să se aibă în vedere şi cazurile de 
minori dispăruţi semnalate. 

g) solicită A.N.D.R. sprijinul logistic în  limita posibilităţilor; 
h) informează A.N.D.R. cu privire la finalizarea cazurilor de 

dispariţii minori. 
 

Capitolul III – Activităţi desfăşurate de Asociaţia Naţională 
 a Detectivilor din România 

Art. 5 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 
protocol, Asociaţia Naţională a Detectivilor din România desfăşoară 
următoarele activităţi: 

a) răspunde solicitărilor structurilor poliţiei pentru furnizarea unor 
informaţii de interes, în limita cadrului legal; 
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b) trimite reprezentanţi la activităţile organizate de către 
structurile de poliţie la solicitarea acestora; 

c) colaborează cu I.G.P.R. privind completarea şi îmbunătăţirea 
cadrului legal privind exercitarea profesiei de detectiv particular; 

d) informează structurile de poliţie despre acţiuni de interes 
pentru activitatea acestora, ori de câte ori este posibil acest lucru; 

e) răspunde solicitărilor I.G.P.R. pe linia dispariţiilor de minori în 
împrejurări suspecte;   

f) multiplică şi difuzează fotografiile minorilor dispăruţi, 
împreună cu datele operative către toate agenţiile şi societăţile de 
detectivi particulari la nivel naţional; 

g) transmite către I.G.P.R. datele şi informaţiile obţinute cu 
privire la dispariţiile de minori în împrejurări suspecte; 

h) organizează instruiri periodice în colaborare cu reprezentanţii 
I.G.P.R., pe linia dispariţiilor de minori în împrejurări suspecte; 

i) sprijină logistic structurile de poliţie, în limita posibilităţilor, în 
acţiunile iniţiate. 

 
Capitolul V – Dispoziţii finale 

 
Art. 6 - Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 

de la încheierea prezentului protocol, persoanele de contact responsabile 
pe problematica punerii în aplicare a protocolului. 

Art. 7-  Periodic, reprezentanţi ai părţilor semnatare vor analiza 
modul de îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

Art. 8 - Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru 
optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 

Art. 9 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 
act adiţional la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul 
celeilalte părţi. 

Art. 10 - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data 
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semnării de către ambele părţi şi se încheie pe durată nedeterminată. 
Art.11 - Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat în două 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

INSPECTOR GENERAL                     PREŞEDINTE  EXECUTIV 
Chestor  principal de poliţie                    

 
DAN VALENTIN FĂTULOIU                   MARIA BUMBARU    
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PROTOCOL 9 
 

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 

Nr. 13 din 02.03.2006 

ORGANIZAŢIA “SALVAŢI COPIII” 
R O M Â N I A  

 
Nr. 329 din 06.03.2006 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
privind respectarea şi apărarea drepturilor copilului 

 
 
PREAMBUL 
 
În baza unui parteneriat activ, pentru a se asigura promovarea, 

susţinerea şi realizarea obiectivelor comune care să contribuie la 
respectarea şi apărarea drepturilor copilului, la identificarea copiilor a 
căror identitate nu este cunoscută ori a celor dispăruţi, Inspectoratul 
General al Poliţiei Române şi Organizaţia “Salvaţi Copiii” - 
România, denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea 
următorului  
 

P R O T O C O L 
 

Capitolul I - Dispoziţii generale 
 
Art. 1 - Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce revin 

părţilor în conformitate cu legislaţia în domeniu, acestea vor promova şi 
dezvolta dialogul social între toate structurile Poliţiei Române cu atribuţii 
pe linia respectării şi apărării drepturilor copilului şi Organizaţia “Salvaţi 
Copiii” – România prin intermediul structurilor componente ale acesteia. 

Art. 2 - Părţile vor colabora permanent, în vederea modificării şi 
completării cadrului normativ existent, prin promovarea unor propuneri 
cu caracter legislativ care să asigure protecţia drepturilor copilului. 
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Capitolul II – Activităţi comune 
 
Art. 3 - Părţile vor asigura o colaborare reală, începând cu 

structurile teritoriale din judeţele Argeş, Braşov, Caraş-Severin, 
Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, 
Suceava, Timişoara, Vaslui şi municipiul Bucureşti pentru furnizarea de 
date şi informaţii de interes comun. 

Art. 4 - Activitatea de colaborare între părţi se va desfăşura pe 
baza unor planuri de măsuri care să cuprindă acţiuni comune în vederea 
promovării şi respectării drepturilor copilului. 

Art. 5 - Părţile se vor sprijini reciproc în activitatea de informare 
a publicului, prin mijloace mass-media, privind stadiului îndeplinirii 
activităţilor stabilite prin prezentul protocol, al unor realizări deosebite şi 
a măsurilor ce vor fi dezvoltate ca urmare a colaborării între acestea. 

Art. 6 - Părţile îşi vor acorda sprijin reciproc pentru aplicarea 
dispoziţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, în mod deosebit 
pentru identificarea unor copii dispăruţi  ori a căror identitate nu se 
cunoaşte. 

Art. 7 - Printr-un dialog activ, părţile vor armoniza şi stabili o 
conduită comună cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului cât şi a celor stabilite în 
prezentul protocol. 

Art. 8 - Părţile, prin structurile teritoriale, menţionate la art. 3 
acţionează potrivit competenţelor legale pentru a asigura creşterea 
gradului de protecţie a copilului. 

Art. 9  - Părţile vor organiza activităţi comune, întâlniri, 
seminarii, simpozioane, conferinţe de presă, sesiuni de comunicări etc., în 
scopul generalizării experienţelor pozitive, promovării unor noi 
modalităţi de acţiune şi colaborare. 

Art. 10 - Părţile promovează ideea dezvoltării cooperării între 
poliţie şi centrele de consiliere teritoriale menţionate la art. 3, în vederea 
acordării sprijinului reciproc, în intervenţia la evenimente care privesc 
dispariţii de copii ori alte încălcări ale drepturilor copilului, a stabilirii 
unor reguli de colaborare în aceste situaţii şi realizarea unui parteneriat 
între poliţişti şi asistenţi sociali, psihologi, alt personal de specialitate din 
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domeniul protecţiei drepturilor copilului. 
Art. 11 - Părţile vor asigura promovarea reciprocă a imaginii, în 

derularea activităţilor prevăzute în prezentul protocol. 
 

Capitolul III – Activităţi desfăşurate de Inspectoratul General al 
Poliţiei Române 

 
Art. 12 - Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 

protocol, Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară 
următoarele activităţi : 

a) desemnează la nivel central şi teritorial, conform art. 3, câte un 
ofiţer care să coordoneze şi să monitorizeze în permanenţă activităţile 
prevăzute în prezentul protocol;  

b) primeşte şi înregistrează toate sesizările sau plângerile 
cetăţenilor cu privire la dispariţia unui copil; 

c) desfăşoară activităţi specifice imediate de cercetare a locului 
dispariţiei; 

d) desfăşoară activităţi de căutare şi scotocire în perimetrul 
locului dispariţiei, împreună cu forţele din cadrul M.A.I. şi partenerii de 
acţiune din cadrul societăţii civile cu care a încheiat protocoale de 
colaborare; 

e) obţine, în cel mai scurt timp, datele de identificare complete ale 
copilului, fotografia recentă, precum şi semnalmentele acestuia; 

f) transmite partenerilor, în termen de 24 ore, toate datele privind 
identitatea copilului, fotografia şi semnalmentele acestuia; 

g) comunică în permanenţă cu toate inspectoratele de poliţie din 
ţară, în vederea identificării copilului pe raza altui judeţ; 

h) asigură implementarea în pagina web a Poliţiei Române a 
datelor de identificare ale copilului şi a fotografiei; 

i) solicită urmărirea locală, generală şi consemnul la frontieră, în 
regim de urgenţă, pentru copilul dispărut; 

j) comunică tuturor partenerilor cazurile în care copilul a fost 
depistat sau s-a întors la domiciliu; 

k) ofiţerii desemnaţi să coordoneze şi să monitorizeze activităţile 
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din prezentul protocol consiliază familia copilului dispărut, împreună cu 
psihologul din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie. 

 
Capitolul IV – Activităţi desfăşurate de Organizaţia 

“Salvaţi Copiii” – România 
 

Art. 13 – Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor prezentului 
protocol, Organizaţia “Salvaţi Copiii” – România desfăşoară următoarele 
activităţi: 

a) desemnează, la nivel central cât şi la filialele judeţene 
menţionate, art. 3, câte un reprezentant cu pregătire în problematica 
copilului abuzat şi neglijat, care să coordoneze şi să monitorizeze în 
permanenţă activităţile prevăzute în prezentul protocol; 

b) acordă sprijin logistic şi cu specialişti, în cazul solicitărilor din 
partea Poliţiei Române pentru clarificarea situaţiei unui copil dispărut; 

c) oferă datele şi informaţiile solicitate de Poliţia Române (în 
condiţii de confidenţialitate) pentru identificarea persoanelor cu identitate 
necunoscută, în vederea clarificării situaţiei acestora; 

d) desemnează un reprezentant, din fiecare filială, care să acorde 
asistenţă de specialitate copiilor care, datorită abuzurilor de familie, fug 
de acasă;  

e) asigură consilierea copiilor şi familiilor prin centrele de 
consiliere ale filialelor menţionate la art. 3; 

f) promovează programe şi proiecte în care va coopta ca partener 
şi Poliţia Română. 

 
Capitolul V – Dispoziţii finale 

 
Art. 14 - Prezentul protocol va fi pus în aplicare de Inspectoratul 

General al Poliţiei Române prin grija ofiţerilor desemnaţi în condiţiile 
prevăzute de art. 12 lit. a) şi de Organizaţia “Salvaţi Copiii” – România 
prin grija reprezentanţilor desemnaţi în condiţiile prevăzute art. 13 lit. a). 

Art. 15 - Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru 
optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse. 
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Art. 16 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin 
act adiţional, la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare cu acordul 
celeilalte părţi. 

Art. 17 - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data 
semnării .   

Art. 18 - Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile 
de la încheierea prezentului protocol persoanele de contact responsabile 
pe problematica punerii în aplicare a protocolului, atât la nivel central cât 
şi teritorial. 

 Art. 19 - Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 

INSPECTOR GENERAL                         PREŞEDINTE EXECUTIV 
Chestor de Poliţie, 

 
DAN VALENTIN FĂTULOIU         GABRIELA ALEXANDRESCU 
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Standarde naţionale din 13 iunie 2002 de protecţie a informaţiilor clasificate în România
(la data 05-iul-2002 actul a fost aprobat de Hotarirea 585/2002 )

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cuprind normele de aplicare a Legii nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate referitoare la:
a) clasificările informaţiilor secrete de stat şi normele privind măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărei clase;
b) obligaţiile şi răspunderile autorităţilor şi instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale altor persoane juridice de
drept public sau privat privind protecţia informaţiilor secrete de stat;
c) normele privind accesul la informaţiile clasificate, precum şi procedura verificărilor de securitate;
d) regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat;
e) regulile de identificare şi marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în funcţie
de nivelurile de secretizare, cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a destinatarilor, termenele şi regimul de
păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie;
f) condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul străinilor la informaţiile secrete de stat,
h) protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul contractelor industriale secrete - securitatea industrială;
i) protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC.
Art. 2
(1) Prezentele standarde instituie sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate, în concordanţă cu interesul
naţional, cu criteriile şi recomandările NATO şi sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care
gestionează astfel de informaţii.
(2) Echivalenţa informaţiilor naţionale clasificate, pe niveluri de secretizare, cu informaţiile NATO clasificate este:
a) Strict secret de importanţă deosebită - NATO top secret
b) Strict secret - NATO secret
c) Secret - NATO confidenţial
d) Secret de serviciu - NATO restricted
Art. 3
Termenii folosiţi în prezentele standarde au următorul înţeles:
- Autoritate Desemnată de Securitate - ADS - instituţie abilitată prin lege să stabilească, pentru domeniul său de
activitate şi responsabilitate, structuri şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la
protecţia informaţiilor secrete de stat. Sunt autorităţi desemnate de securitate, potrivit legii: Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Serviciul de Proiecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate - document eliberat cu avizul instituţiilor abilitate, de conducătorul
persoanei juridice deţinătoare de astfel de informaţii, prin care se confirmă că, în exercitarea atribuţiilor profesionale,
posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului
necesităţii de a cunoaşte;
- autorizaţie de securitate industrială - document eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
- ORNISS - unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de negociere a unui
contract clasificat;
- autorizaţie specială - document eliberat de către ORNISS prin care se atestă verificarea şi acreditarea unei persoane
de a desfăşura activităţi de fotografiere, filmare, cartografiere şi lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în
obiective, zone sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
- aviz de securitate industrială - document eliberat de către ADS prin care se atestă că obiectivul industrial contractant
a implementat toate măsurile de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în derularea
contractului încheiat;
- certificat de securitate - document eliberat persoanei cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate, respectiv funcţionarului de securitate sau salariatului din structura de securitate, care atestă verificarea şi
acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare;
- certificat de securitate industrială - document eliberat de ORNISS unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este
abilitat să deruleze activităţi industriale şi/sau de cercetare ce presupun accesul la informaţii clasificate;
- clasificarea informaţiilor - încadrarea informaţiilor într-o clasă şi nivel de secretizare,
- contract clasificat - orice contract încheiat între părţi, în condiţiile legii, în cadrul căruia se cuprind şi se vehiculează
informaţii clasificate;
- contractant unitate industrială, comercială, de execuţie, de cercetare-proiectare sau prestatoare de servicii în cadrul
unui contract clasificat;
- contractor - parte dintr-un contract clasificat, care are calitatea de beneficiar al lucrărilor sau serviciilor executate de
contractant;
- controlul informaţiilor clasificate - orice activitate de verificare a modului în care sunt gestionate documentele
clasificate,
- declasificare - suprimarea menţiunilor de clasificare şi scoaterea informaţiei clasificate de sub incidenţa
reglementărilor proiective prevăzute de lege;
- diseminarea informaţiilor clasificate - activitatea de difuzare a informaţiilor clasificate către unităţi sau persoane
abilitate să aibă acces la astfel de informaţii;
- document clasificat - orice suport material care conţine informaţii clasificate, în original sau copie, precum:
a) hârtie - documente olografe, dactilografiate sau tipărite, schiţe, hărţi, planşe, fotografii, desene, indigo, listing;
b) benzi magnetice, casete audio-video, microfilme;
c) medii de stocare a sistemelor informatice - dischete, compact-discuri, hard-discuri, memorii PROM şi EPROM,
riboane;
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d) dispozitive de procesare portabile - agende electronice, laptop-uri - la care hard-discul este folosit pentru stocarea
informaţiilor;
- funcţionar de securitate - persoană care îndeplineşte atribuţiile de proiecţie a informaţiilor clasificate în cadrul
autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane juridice de
drept public sau privat;
- gestionarea informaţiilor clasificate - orice activitate de elaborare, luare în evidenţă, accesare, procesare, multiplicare,
manipulare, transport, transmitere, inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a informaţiilor clasificate;
- incident de securitate - orice acţiune sau inacţiune contrară reglementărilor de securitate a cărei consecinţă a
determinat sau este de natură să determine compromiterea informaţiilor clasificate;
- indicator de interdicţie - text sau simbol care semnalează interzicerea accesului sau derulării unor activităţi în zone,
obiective, sectoare sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
- informaţie clasificată compromisă - informaţie clasificată care şi-a pierdut integritatea, a fost rătăcită, pierdută ori
accesată, total sau parţial, de persoane neautorizate;
- instituţie cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate
sau instituţie abilitată - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, potrivit
competenţelor stabilite prin lege;
- marcare - activitatea de inscripţionare a nivelului de secretizare a informaţiei şi de semnalare a cerinţelor speciale de
protecţie a acesteia,
- material clasificat - document sau produs prelucrat ori în curs de prelucrare, care necesită a fi protejat împotriva
cunoaşterii neautorizate;
- necesitatea de a cunoaşte - principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă în mod individual
numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă
acces la acestea;
- negocieri - activităţile circumscrise adjudecării unui contract sau subcontract, de la notificarea intenţiei de organizare
a licitaţiei, până la încheierea acesteia;
- obiectiv industrial - unitate de cercetare sau cu activitate de producţie, care desfăşoară activităţi ştiinţifice,
tehnologice sau economice ce au legătură cu siguranţa sau cu apărarea naţională, ori prezintă importanţă deosebită
pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României;
- obiectiv, sector sau loc de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat - incintă sau perimetru
anume desemnat, în care sunt gestionate informaţii secrete de stat,
-parte contractantă - oricare dintre părţile care convin să negocieze, să încheie sau să deruleze un contract clasificat;
- protecţia surselor generatoare de informaţii - ansamblul măsurilor destinate protecţiei informaţiilor elaborate, stocate
sau transmise prin sisteme ori reţele de prelucrare automată a datelor şi/sau de comunicaţii;
- securitate industrială - sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul
activităţilor contractuale;
- sistem de protecţie a informaţiilor clasificate - ansamblul de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică, de
protecţie a personalului şi a surselor generatoare de informaţii, destinate securităţii materialelor şi documentelor
clasificate;
- structură de securitate - compartiment specializat în protecţia informaţiilor clasificate, organizat în cadrul
autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi al altor persoane juridice de
drept public sau privat,
- subcontractant - parte care îşi asumă executarea unei părţi a contractului clasificat sub coordonarea contractantului;
- trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare - schimbarea clasificării, respectiv a nivelului de secretizare a
informaţiilor secrete de stat;
- unitate deţinătoare de informaţii clasificate sau unitate - autoritate sau instituţie publică, agent economic cu capital
integral sau parţial de stat ori o altă persoană juridică de drept public sau privat care, potrivit legii, are dreptul de a
deţine informaţii clasificate;
- verificare de securitate - totalitatea măsurilor întreprinse de autorităţile desemnate de securitate, conform
competenţelor, pentru stabilirea onestităţii şi profesionalismului persoanelor, în scopul avizării eliberării certificatului de
securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
- zonă de securitate - perimetru delimitat şi special amenajat unde sunt gestionate informaţii clasificate.
CAPIT OLUL II: CLASIFICAR EA ŞI DECLASIFICAR EA INFOR MAŢ IILOR. MĂSUR I MINIME DE
PROTECŢIE SPECIFICE CLASELOR ŞI NIVELURILOR DE SECRETIZARE
SECŢIUNEA 1: Clasificarea informaţiilor
Art. 4
(1) Potrivit legii, informaţiile sunt clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, în raport de importanţa pe care o
au pentru securitatea naţională şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor
neautorizate.
(2) Informaţiile secrete de stat sunt informaţiile a căror divulgare poate prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării
şi care, în funcţie de importanţa valorilor protejate, se includ în următoarele niveluri de secretizare prevăzute de lege:
a) strict secret de importanţă deosebită;
b) strict secret;
c) secret.
(3) Informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat
se clasifică secrete de serviciu.
Art. 5
(1) Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete de stat au obligaţia să întocmească un ghid pe
baza căruia se va realiza clasificarea corectă şi uniformă a acestora.
(2) Ghidul prevăzut la alin. (1) se aprobă personal şi în scris de către împuterniciţii sau, după caz, funcţionarii superiori
abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare, conform legii.

(la data 22-feb-2016 Art. 5, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.16/2016 )
Art. 6
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Autorităţile şi instituţiile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile
lor de activitate, care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 7
Listele cu informaţii secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii unităţilor deţinătoare de astfel de informaţii.
Art. 8
În listele cu informaţii secrete de serviciu vor fi incluse informaţiile care se referă la activitatea unităţii şi care, fără a
constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt. necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unităţii
Art. 9
Unităţile care gestionează informaţii clasificate au obligaţia să analizeze ori de câte ori este necesar listele informaţiilor
secrete de stat şi, după caz, să prezinte Guvernului spre aprobare propuneri de actualizare şi completare a acestora,
conform legii.
Art. 10
Atribuirea clasei şi nivelului de secretizare a informaţiilor se realizează prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor
cu informaţii secrete de stat şi a listelor cu informaţii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii.
Art. 11
Şeful ierarhic al emitentului are obligaţia să verifice dacă informaţiile au fost clasificate corect şi să ia măsuri în
consecinţă, când constată că au fost atribuite niveluri de secretizare necorespunzătoare.
Art. 12
(1) Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat vor fi stabilite de emitent, în funcţie de importanţa acestora
şi de consecinţele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate.
(2) Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu excepţia cazului când acestea
necesită o protecţie mai îndelungată, sunt de până la:
- 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţă deosebită;
- 50 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret;
- 30 de ani pentru informaţiile clasificate secret.
(3) Termenele prevăzute la alin. (2) pot fi prelungite prin hotărâre a Guvernului, pe baza unei motivaţii temeinice, la
solicitarea conducătorilor unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate sau, după caz, a împuterniciţilor şi funcţionarilor
superiori abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare.
Art. 13
Fiecare împuternicit ori funcţionar superior abilitat să atribuie niveluri de secretizare va dispune verificarea periodică a
tuturor informaţiilor secrete de stat cărora le-au atribuit nivelurile de secretizare, prilej cu care, dacă este necesar, vor
fi reevaluate nivelurile şi termenele de clasificare.
14
(1) Documentul elaborat pe baza prelucrării informaţiilor cu niveluri de secretizare diferite va fi clasificat conform noului
conţinut, care poate fi superior originalelor.
(2) Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite din informaţii clasificate va primi clasa
sau nivelul de secretizare corespunzător conţinutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare.
(3) Rezumatele, traducerile şi extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare
corespunzător conţinutului.
Art. 15
Marcarea informaţiilor clasificate are drept scop atenţionarea persoanelor care le gestionează sau le accesează că
sunt în posesia unor informaţii în legătură cu care trebuie aplicate măsuri specifice de acces şi protecţie, în conformitate
cu legea.
Art. 16
Cazurile considerate supraevaluări ori subevaluări ale clasei sau nivelului de secretizare vor fi supuse atenţiei
emitentului, iar dacă acesta decide să reclasifice informaţiile va informa deţinătorii.
Art. 17
(1) Informaţiile vor fi clasificate numai în cazul în care se impune protecţia acestora, iar nivelurile de secretizare şi
termenele de clasificare subzistă atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia
siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor juridice de drept public sau privat.
(2) Supraevaluarea sau subevaluarea nivelului de secretizare a informaţiilor şi a duratei pentru care au fost clasificate
se pot contesta de către orice persoană fizică sau juridică română, în contencios administrativ.
Art. 18
(1) în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, deţinătorii de informaţii secrete de stat şi secrete
de serviciu, stabilite astfel potrivit H.C.M. nr. 19 din 14 ianuarie 1972, vor prezenta persoanelor sau autorităţilor publice
împuternicite să atribuie niveluri de secretizare propuneri privind încadrarea acestor informaţii în noi clase şi niveluri de
secretizare, după caz.
(2) Până la stabilirea noilor niveluri de secretizare, informaţiile secrete de stat şi secrete de serviciu menţionate la alin.
(1) îşi păstrează nivelul şi termenul de secrelizare şi vor fi protejate potrivit prezentelor standarde.
SECŢIUNEA 2: Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare
Art. 19
Informaţiile secrete de stat pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.
Art. 20
(1) Informaţiile se declasifică dacă:
a) termenul de clasificare a expirat;
b) dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică, ori interesele
persoanelor de drept public sau privat deţinătoare;
c) a fost atribuit de o persoană neîmputernicită prin lege.
(2) Declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de
împuterniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor
care coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit competenţelor
materiale.

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 3 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(3) Emitenţii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea menţinerii în nivelurile de secretizare
acordate anterior şi vor prezenta împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de
secretizare, propuneri în consecinţă.
Art. 21
Ori de câte ori este posibil, emitentul unui document clasificat trebuie să precizeze dacă acesta poate fi declasificat ori
trecut la un nivel inferior de secretizare, la o anumită dată sau la producerea unui anumit eveniment.
Art. 22
(1) La schimbarea clasei sau nivelului de secretizare atribuit iniţial unei informaţii, emitentul este obligat să
încunoştinţeze structura/funcţionarul de securitate, care va face menţiunile necesare în registrele de evidenţă.
(2) Data şi noua clasă sau nivel de secretizare vor fi marcate pe document deasupra sau sub vechea inscripţie, care va
fi anulată prin trasarea unei linii oblice.
(3) Emitentul informaţiilor declasificate ori trecute în alt nivel de clasificare se va asigura că gestionarii acestora sunt
anunţaţi la timp, în scris, despre acest lucru.
Art. 23
(1) Informaţiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt compromise sau iremediabil pierdute vor fi
declasificate.
(2) Declasificarea se face numai în baza cercetării prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea informaţiilor
respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al emitentului.
Art. 24
Informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele
prevăzute la art. 8, care vor fi reanalizate ori de câte ori este necesar.
SECŢIUNEA 3: Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate
Art. 25
Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:
a) clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor;
b) volumul şi suportul informaţiilor;
c) calitatea, funcţia şi numărul persoanelor care au sau pot avea acces la informaţii, potrivit certificatului de securitate
şi autorizaţiei de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte;
d) ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile ce pot avea consecinţe asupra informaţiilor clasificate.
Art. 26
Transmiterea informaţiilor clasificate către alţi utilizatori se va efectua numai dacă aceştia deţin certificate de securitate
sau autorizaţii de acces corespunzător nivelului de secretizare.
Art. 27
Certificatele de securitate aparţinând persoanelor al căror comportament, atitudini sau manifestări pot crea premise de
insecuritate pentru informaţiile secrete de stat vor fi imediat retrase, cu încunoştinţarea instituţiilor investite cu atribuţii
de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit
competenţelor.
Art. 28
Conducătorii unităţilor şi persoanele care gestionează informaţii clasificate au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
instituţiilor cu atribuţii de coordonare şi control în domeniu orice indicii din care pot rezulta premise de insecuritate
pentru astfel de informaţii.
SECŢIUNEA 4: Structura/funcţionarul de securitate
Art. 29
(1) Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, în unităţile deţinătoare de astfel de informaţii
se înfiinţează, în condiţiile legii, structuri de securitate cu atribuţii specifice.
(2) în situaţia în care unitatea deţine un volum redus de informaţii clasificate, atribuţiile structurii de securitate vor fi
îndeplinite de funcţionarul de securitate.
(3) Structura de securitate se organizează şi se încadrează potrivit legii.
(4) Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, este un adjunct al conducătorului persoanei
juridice sau un membru al consiliului de administraţie al unităţii.
Art. 30
Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, deţine certificat de securitate corespunzător celui mai
înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de unitate.
Art. 31
(1) Structura/funcţionarul de securitate are următoarele atribuţii generale:
a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit
legii;
b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar
după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia
informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a
acestora;
f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor
clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării
persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
1) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi
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niveluri de secretizare;
m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă
deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor
abilitate;
n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a
informaţiilor clasificate,
o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(2) Atribuţiile personalului din structura de securitate, respectiv ale funcţionarului de securitate, se stabilesc prin fişa
postului, aprobată de conducătorul unităţii.
Art. 32
Persoanele care lucrează în structura de securitate sau, după caz, funcţionarul de securitate vor fi incluse în programe
permanente de pregătire organizate de instituţiile investite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
SECŢIUNEA 5: Accesul la informaţiile clasificate
Art. 33
Accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care
deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art. 34
Persoanele care au acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită, în condiţiile prevăzute de prezentele
standarde, vor fi înregistrate în fişa de consultare, prevăzută la anexa nr. l, care va fi păstrată la deţinătorul de drept al
documentului.
Art. 35
(1) Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces vor fi instruite, atât la
acordarea acestora, cât şi periodic, cu privire la conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Activităţile de instruire vor fi consemnate de structura/funcţionarul de securitate, sub semnătură, în fişa de
pregătire individuală, prezentată la anexa nr. 2.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor semna angajamentul de confidenţialitate prevăzut la anexa nr. 3.
Art. 36
(1) în cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile, conducătorul
unităţii poate acorda acces temporar la informaţii clasificate anumitor persoane care nu deţin certificat de securitate
sau autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de evidenţă.
(2) Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informaţii secrete de stat vor semna angajamentul de
confidenţialitate şi vor fi comunicate la ORNISS, în cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificărilor de
securitate, potrivit procedurilor.
Art. 37
În cazul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, accesul temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor
care deţin deja certificate de securitate pentru acces la informaţii strict secrete sau secrete.
Art. 38
(1) Transmiterea informaţiilor clasificate între unităţi se va efectua cu aprobarea emitentului şi cu respectarea
principiului necesităţii de a cunoaşte.
(2) Predarea-primirea informaţiilor clasificate între unitatea deţinătoare şi unitatea primitoare se face cu respectarea
măsurilor de protecţie prevăzute în prezentele standarde.
Art. 39
Structura/funcţionarul de securitate al unităţii deţinătoare se va asigura că reprezentantul unităţii primitoare deţine
certificatul de securitate sau autorizaţia de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate ce
fac obiectul predării-primirii.
CAPITOLUL III: R EGULI GENER ALE PR IVIND EVIDENŢ A, ÎNT OCMIR EA, PĂST R AR EA, PR OCESAR EA,
MULT IPLICAR EA, MANIPULAR EA, T R ANSPOR T UL, T R ANSMIT ER EA ŞI DIST R UGER EA
INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Art. 40
(1) în unităţile deţinătoare de informaţii clasificate se organizează compartimente speciale pentru evidenţa, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiţii de
siguranţă.
(2) Activitatea compartimentelor speciale prevăzute la alin. (1) este coordonată de structura/funcţionarul de
securitate.
Art. 41
La redactarea documentelor ce conţin informaţii clasificate se vor respecta următoarele reguli:
a) menţionarea, în antet, a unităţii emitente, a numărului şi datei înregistrării, a clasei sau nivelului de secretizare, a
numărului de exemplare şi, după caz, a destinatarului;
b) numerele de înregistrare se înscriu pe toate exemplarele documentului şi pe anexele acestora, fiind precedate de un
zero (0) pentru documentele secrete, de două zerouri (00) pentru cele strict secrete, de trei zerouri (000) pentru cele
strict secrete de importanţă deosebită şi de litera "S" pentru secrete de serviciu;
c) la sfârşitul documentului se înscriu în clar, după caz, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii
emitente, precum şi ale celui care îl întocmeşte, urmate de semnăturile acestora şi ştampila unităţii;
d) înscrierea, pe fiecare pagină a documentului, a clasei sau nivelului de secretizare atribuit acestuia;
e) pe fiecare pagină a documentelor ce conţin informaţii clasificate se înscriu numărul curent al paginii, urmat de
numărul total al acestora.
Art. 42
(1) în situaţia în care documentul de bază este însoţit de anexe, la sfârşitul textului se indică, pentru fiecare anexă,
numărul de înregistrare, numărul de file al acesteia şi clasa sau nivelul de secretizare.
(2) Anexele se clasifică în funcţie de conţinutul lor şi nu de cel al documentelor pe care le însoţesc.
(3) Adresa de însoţire a documentului nu va cuprinde informaţii detaliate referitoare la conţinutul documentelor
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anexate.
(4) Documentele anexate se semnează, dacă este cazul, de persoanele care au semnat documentul de bază.
(5) Aplicarea, pe documentele anexate, a ştampilei unităţii emitente este obligatorie.
Art. 43
(1) Când documentele ce conţin informaţii clasificate se semnează de o singură persoană, datele privind rangul,
funcţia, numele şi prenumele acesteia se înscriu sub text, în centrul paginii.
(2) Când semnează două sau mai multe persoane, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii se
înscriu în partea stângă, iar ale celorlalţi semnatari în partea dreaptă, în ordinea rangurilor şi funcţiilor.
Art. 44
Când documentele care conţin informaţii clasificate se emit în comun de două sau mai multe unităţi, denumirile
acestora se înscriu separat în antet, iar la sfârşit se semnează de către conducătorii unităţilor respective, de la stânga
la dreapta, aplicându-se ştampilele corespunzătoare.
Art. 45
Informaţiile clasificate vor fi marcate, inscripţionate şi gestionate numai de către persoane care au autorizaţie sau
certificat de securitate corespunzător nivelului de clasificare a acestora.
Art. 46
(1) Toate documentele, indiferent de formă, care conţin informaţii clasificate au înscrise, pe fiecare pagină, nivelul de
secretizare.
(2) Nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare, dactilografiere, tipărire sau olograf, astfel:
a) în partea dreaptă sus şi jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul şi pe prima pagină a documentului;
b) în partea de jos şi de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale documentului;
c) sub legendă, titlu sau scara de reprezentare şi în exterior - pe verso - atunci când acestea sunt pliate, pe toate
schemele, diagramele, hărţile, desenele şi alte asemenea documente.
Art. 47
Porţiunile clar identificabile din documentele clasificate complexe, cum sunt secţiunile, anexele, paragrafele, titlurile,
care au niveluri diferite de secretizare sau care nu sunt clasificate, trebuie marcate corespunzător nivelului de clasificare
şi secretizare.
Art. 48
Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, cu caractere şi/sau culori diferite.
Art. 49
(1) Toate documentele clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect vor avea înscrise menţiunile "Document în
lucru" sau "Proiect" şi vor fi marcate potrivit clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor ce le conţin.
(2) Gestionarea documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect se face în aceleaşi condiţii ca şi a celor
în formă definitivă.
Art. 50
Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate şi sunt destinate unei persoane strict determinate vor fi
inscripţionate, sub destinatar, cu menţiunea "Personal".
Art. 51
(1) Fotografiile, filmele, microfilmele şi negativele lor, rolele, bobinele sau containerele de păstrare a acestora se
marchează vizibil cu o etichetă care indică numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare.
(2) Microfilmele trebuie să aibă afişat la cele două capete clasa sau nivelul de secretizare, iar la începutul rolei, lista
elementelor de conţinut.
Art. 52
(1) Clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate pe benzi audio se imprimă verbal, atât la începutul
înregistrării, cât şi la sfârşitul acesteia.
(2) Marcarea clasei sau a nivelului de secretizare pe benzi video trebuie să asigure afişarea pe ecran a clasei sau a
nivelului de secretizare. în cazul în care nu se poate stabili cu exactitate clasa sau nivelul de secretizare, înainte de
înregistrarea benzilor, marcajul se aplică prin inserarea unui segment de bandă la începutul şi la sfârşitul benzii video.
(3) Benzile audio şi video care conţin informaţii clasificate păstrează clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt
atribuit până în momentul:
a) distrugerii printr-un procedeu autorizat;
b) atribuirii unui nivel superior prin adăugarea unei înregistrări cu nivel superior de secretizare.
Art. 53
Proiecţiile de imagini trebuie să afişeze, la începutul şi sfârşitul acestora, numărul şi data înregistrării, precum şi clasa
sau nivelul de secretizare.
Art. 54
(1) Rolele, bobinele sau containerele de păstrare a benzilor magnetice, inclusiv cele video, pe care au fost imprimate
informaţii secrete de stat, vor avea înscris, la loc vizibil, clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit acestora,
care va rămâne aplicat până la distrugerea sau demagnetizarea lor.
(2) La efectuarea unei înregistrări pe bandă magnetică, atât la începutul, cât şi la sfârşitul fiecărui pasaj, se va
menţiona clasa sau nivelul de secretizare.
(3) în cazul detaşării de pe suportul fizic, fiecare capăt al benzii va fi marcat, la loc vizibil, cu clasa sau nivelul de
secretizare.
Art. 55
în toate cazurile, ambalajele sau suporţii în care se păstrează documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate
vor avea inscripţionat clasa sau nivelul de secretizare, numărul şi data înregistrării în evidenţe şi li se va ataşa o listă cu
denumirea acestora.
Art. 56
(1) Atunci când se utilizează documente clasificate ca surse pentru întocmirea unui alt document, marcajele
documentelor sursă le vor determina pe cele ale documentului rezultat.
(2) Pe documentul rezultat se vor preciza documentele sursă care au stat la baza întocmirii lui.
Art. 57
Numărul şi dala iniţială a înregistrării documentului clasificat trebuie păstrate, chiar dacă i se aduc amendamente, până
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când documentul respectiv va face obiectul reevaluării clasei sau a nivelului de secretizare.
Art. 58
Conducătorii unităţilor vor asigura măsurile necesare de evidenţă şi control al informaţiilor clasificate, astfel încât să se
poată stabili, în orice moment, locul în care se află aceste informaţii.
Art. 59
(1) Evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate se ţine în registre speciale, întocmite potrivit
modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.
(2) Fiecare document sau material va fi inscripţionat cu numărul de înregistrare şi data când este înscris în registrele de
evidenţă.
(3) Numerele de înregistrare sunt precedate de numărul de zerouri corespunzător nivelului de secretizare atribuit sau
de litera "S" pentru secrete de serviciu.
(4) toate registrele, condicile şi borderourile se înregistrează în registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor,
borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate, conform modelului din anexa nr. 7.
(5) Fac excepţie actele de gestiune, imprimatele înseriate şi alte documente sau materiale cuprinse în forme de
evidenţă specifice.
Art. 60
(1) Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate înregistrate în registrele prevăzute în art. 59 nu vor fi
înregistrate în alte forme de evidenţă.
(2) Emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor
şi materialelor primite, expediate sau a celor întocmite de unitatea proprie, potrivit legii.
(3) în registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a primit
documentul, iar aceasta va semna de primire pe condica prevăzută în anexa nr. 8.
Art. 61
(1) Atribuirea numerelor de înregistrare în registrele pentru evidenţă se face consecutiv, pe parcursul unui an
calendaristic.
(2) Numerele de înregistrare se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele documentelor sau materialelor care conţin
informaţii clasificate, precum şi pe documentele anexate.
(3) Anual, documentele se clasează în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în
nomenclatoare arhivistice, potrivit legii.
(4) Clasarea documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate se face separat, în funcţie de suportul şi
formatul acestora, cu folosirea mijloacelor de păstrare şi protejare adecvate.
Art. 62
(1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită vor fi compartimentate fizic şi înregistrate separat de celelalte
informaţii.
(2) Evidenţa documentelor strict secrete şi secrete poate fi operată în acelaşi registru.
Art. 63
Hărţile, planurile topografice, asamblajele de hărţi şi alte asemenea documente se înregistrează în registrele pentru
evidenţa informaţiilor clasificate prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.
Art. 64
Atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare unor documente cu conţinut diferit este interzisă.
Art. 65
Registrele de evidenţă vor fi completate de persoana desemnată care deţine autorizaţie sau certificat de securitate
corespunzător.
Art. 66
(1) Multiplicarea prin dactilografiere şi procesare la calculator a documentelor clasificate poate fi realizată numai de
către persoane autorizate să aibă acces la astfel de informaţii.
(2) Multiplicarea documentelor clasificate poate fi realizată de persoane autorizate, numai în încăperi special destinate.
Art. 67
(1) Documentelor care conţin informaţii clasificate rezultate în procesul de multiplicare li se atribuie numere din registrul
de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9.
(2) Numerele se atribuie consecutiv, începând cu cifra l, pe parcursul unui an calendaristic şi se înscriu obligatoriu pe
toate exemplarele documentului.
Art. 68
(1) Evidenţierea operaţiunii de multiplicare se face prin marcare atât pe original, cât şi pe toate copiile rezultate.
(2) Pe documentul original marcarea se aplică în partea dreaptă jos a ultimei pagini.
(3) Pe copiile rezultate, marcarea se aplică pe prima pagină, sub numărul de înregistrare al documentului.
(4) în cazul copierii succesive, la date diferite, a unui document clasificat, documentul original va fi marcat la fiecare
operaţiune, ce va fi, de asemenea, înscrisă în registru.
(5) Exemplarele rezultate în urma copierii documentului secret de stat se numerotează în ordine succesivă, chiar dacă
operaţiunea se efectuează de mai multe ori şi la date diferite.
Art. 69
(1) Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării conducătorului unităţii deţinătoare, cu avizul
structurii/funcţionarului de securitate, ambele înscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de însoţire în care se
menţionează necesitatea multiplicării.
(2) Parchetele, instanţele şi comisiile de cercetare pot multiplica documente care conţin informaţii clasificate numai în
condiţiile prezentelor standarde.
(3) Extrasul dintr-un document care conţine informaţii clasificate se face în baza cererii pentru copiere, cu aprobarea
conducătorului unităţii, iar documentul rezultat va avea menţionat sub numărul de exemplar cuvântul "Extras" şi
numărul de înregistrare al documentului original.
(4) Clasa sau nivelul de secretizare atribuit unui document original se aplică, în mod identic, reproducerilor sau
traducerilor.
Art. 70
(1) Dacă emitentul doreşte să aibă control exclusiv asupra reproducerii, documentul va conţine o indicaţie vizibilă cu
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următorul conţinut: "Reproducerea acestui document, totală sau parţială, este interzisă".
(2) Informaţiile clasificate înscrise pe documente cu regim restrictiv de reproducere care au menţiunea "Reproducerea
interzisă" nu se multiplică.
Art. 71
În cazul copierii unui document care conţine informaţii clasificate se procedează astfel:
a) se stabileşte numărul de exemplare în care va fi multiplicat;
b) se completează şi se aprobă cererea pentru multiplicare, potrivit art. 69 alin. (1), după care aceasta se
înregistrează în registrul de evidenţă - anexa nr. 4 sau anexa nr. 5, după caz;
c) documentul original se predă operatorului pe bază de semnătură;
d) după verificarea exemplarelor rezultate, beneficiarul semnează în registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate
multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9;
e) repartiţia în vederea difuzării exemplarelor copiate se consemnează de către structura/funcţionarul de securitate pe
spatele cererii pentru copiere;
f) cererea pentru copiere împreună cu exemplarele copiate se predau pe bază de semnătură structurii/funcţionarului de
securitate în vederea difuzării sau expedierii.
Art. 72
(1) Când se dactilografiază, se procesează la calculator sau se copiază documente care conţin informaţii clasificate, în
mai mult de două exemplare, pe spatele exemplarului original sau al cererii pentru copiere se înscriu destinatarii
documentelor şi numărul exemplarelor.
(2) Atunci când numărul destinatarilor este mare se întocmeşte un tabel de difuzare, care se înregistrează ca
document anexat la original.
(3) Numerotarea exemplarelor copiate se va face consecutiv pentru fiecare copie, indiferent de data executării,
avându-se în vedere şi numărul de exemplare rezultat în urma dactilografierii sau procesării la calculator
Art. 73
Documentele clasificate pot fi microfilmate sau stocate pe discuri optice ori pe suporţi magnetici în următoarele
condiţii:
a) procesul de microfilmare sau stocare să fie realizat cu aprobarea emitentului, de personal autorizat pentru clasa sau
nivelul de secretizare a informaţiilor respective,
b) microfilmelor, discurilor optice sau suporţilor magnetici de stocare să li se asigure aceeaşi protecţie ca a
documentului original;
c) toate microfilmele, discurile optice sau suporţii magnetici de stocare să fie înregistrate într-o evidenţă specifică şi
supuse, ca şi documentele originale, verificării anuale.
Art. 74
(1) Difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face obligatoriu cu avizul structurii/ funcţionarului de securitate.
(2) Informaţiile clasificate pot fi redifuzate de către destinatarul iniţial la alţi destinatari, cu respectarea normelor din
prezentele standarde.
(3) Emitentul este obligat să indice clar toate restricţiile care trebuie respectate pentru difuzarea unei informaţii
clasificate. Când se impun astfel de restricţii, destinatarii pot proceda la o redifuzare numai cu aprobarea scrisă a
emitentului.
Art. 75
În cazul în care un document secret de stat este studiat de o persoană abilitată, pentru care s-a stabilit necesitatea de
a accesa astfel de documente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, această activitate trebuie consemnată în fişa
de consultare, conform modelului din anexa nr. l.
Art. 76
(1) Informaţiile clasificate ieşite din termenul de clasificare se arhivează sau se distrug.
(2) Arhivarea sau distrugerea unui document clasificat se menţionează în registrul de evidenţă principal, prin
consemnarea cotei arhivistice de regăsire sau, după caz, a numărului de înregistrare a procesului-verbal de distrugere.
(3) Distrugerea informaţiilor clasificate înlocuite sau perimate se face numai cu avizul emitentului.
(4) Distrugerea documentelor clasificate sau a ciornelor care conţin informaţii cu acest caracter se face astfel încât să
nu mai poată fi reconstituite.
Art. 77
(1) Documentele de lucru, ciornele sau materialele acumulate sau create în procesul de elaborare a unui document,
care conţin informaţii clasificate, de regulă, se distrug.
(2) în cazul în care se păstrează, acestea vor fi datate, marcate cu clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt al
informaţiilor conţinute, arhivate şi protejate corespunzător clasei sau nivelului de secretizare a documentului final.
Art. 78
(1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită destinate distrugerii vor fi înapoiate unităţii emitente cu adresă
de restituire.
(2) Fiecare asemenea informaţie va fi trecută pe un proces-verbal de distrugere, care va fi aprobat de conducerea
unităţii şi semnat de şeful structurii/funcţionarul de securitate şi de persoana care asistă la distrugere, autorizată să
aibă acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită.
(3) în situaţii de urgenţă, protecţia, inclusiv prin distrugere, a materialelor şi documentelor strict secrete de importanţă
deosebită va avea întotdeauna prioritate faţă de alte documente sau materiale.
(4) Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă ale acestora vor fi arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani.
Art. 79
(1) Distrugerea informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de serviciu va fi evidenţiată într-un proces-verbal semnat
de două persoane asistente autorizate să aibă acces la informaţii de acest nivel, avizat de structura/funcţionarul de
securitate şi aprobat de conducătorul unităţii.
(2) Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă a informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de
serviciu vor fi păstrate de compartimentul care a executat distrugerea, o perioadă de cel puţin trei ani, după care vor fi
arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani.
Art. 80
(1) Distrugerea ciornelor documentelor secrete de stat se realizează de către persoanele care le-au elaborat.
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(2) Procesul-verbal de distrugere a ciornelor se întocmeşte în situaţia în care acestea au fost înregistrate într-o formă
de evidenţă.
Art. 81
(1) Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă, pe teritoriul României, prin intermediul
unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, potrivii normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transportă în străinătate prin valiza diplomatică, de
către curierii diplomatici selecţionaţi şi pregătiţi de Serviciul de Informaţii Externe.
(3) Este interzisă expedierea documentelor şi materialelor ce conţin informaţii clasificate prin S.N. "Poşta Română" ori
prin alte societăţi comerciale de transport.
Art. 82
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate vor desemna, din structura de securitate proprie, în condiţiile
prezentelor standarde, cel puţin un delegat împuternicit pentru transportul şi executarea operaţiunilor de predare-
primire a corespondenţei clasificate, între aceasta şi unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii.
CAPITOLUL IV: PROTECŢIA INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
SECŢ IUNEA 1: Obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor
economici şi altor persoane juridice pentru protecţia informaţiilor secrete de stat
Art. 83
Protecţia informaţiilor secrete de stat reprezintă o obligaţie ce revine tuturor persoanelor autorizate care le emit, le
gestionează sau care intră în posesia lor.
Art. 84
(1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat sunt răspunzători de aplicarea măsurilor de
protecţie a informaţiilor secrete de stat.
(2) Persoanele juridice de drept privat deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia să respecte şi să aplice
reglementările în vigoare stabilite pentru autorităţile şi instituţiile publice, în domeniul lor de activitate.
Art. 85
Până la înfiinţarea şi organizarea structurii de securitate sau, după caz, până la numirea funcţionarului de securitate,
conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat vor desemna o persoană care să îndeplinească
temporar atribuţiile specifice protecţiei informaţiilor clasificate, prin cumul de funcţii.
Art. 86
(1) Conducătorul unităţii care gestionează informaţii secrete de stat este obligat:
a) să asigure organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor
speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
b) să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
c) să notifice la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care
lucrează cu informaţii clasificate;
d) să aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor
de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le comunice la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze
activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi să o
supună aprobării Guvernului, potrivit legii;
f) să stabilească obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru
protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre
aprobare Guvernului;
g) să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare
la protecţia informaţiilor secrete de stat;
h) să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi să asigure
aplicarea acestuia;
i) să elaboreze şi să aplice măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la
informaţii clasificate;
j) să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a
informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi să îl prezinte, spre aprobare, împuterniciţilor şi
funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;
k) să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de
reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
1) să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la
informaţii secrete de stat;
m) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură să
precizeze obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul
programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;
n) să asigure includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi
perfecţionare, conform prezentelor standarde;
o) să aprobe normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele
acesteia, şi să controleze modul de respectare în cadrul unităţii;
p) să asigure fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform
legii;
q) să analizeze, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate
şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
r) să asigure inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, să dispună măsuri în consecinţă,
conform legii;
s) să sesizeze instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, conform competenţelor, în legătură cu
incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
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t) să dispună efectuarea de cercetări şi, după caz, să sesizeze organele de urmărire penală în situaţia compromiterii
informaţiilor clasificate.
(2) De la prevederile alin. (l) lit f) şi h) se exceptează instituţiile prevăzute la art.25 din Legea nr. 182/2002.
SECŢIUNEA 2: Protecţia juridică
Art. 87
Conducătorii unităţilor deţinătoare de secrete de stat vor asigura condiţiile necesare pentru ca toate persoanele care
gestionează astfel de informaţii să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 88
(1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a înştiinţa, în scris, instituţiile
prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, potrivit competenţelor, prin cel mai operativ sistem de comunicare,
despre compromiterea unor astfel de informaţii.
(2) înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se face în scopul obţinerii sprijinului necesar pentru recuperarea informaţiilor,
evaluarea prejudiciilor, diminuarea şi înlăturarea consecinţelor.
(3) înştiinţarea trebuie să conţină:
a) prezentarea informaţiilor compromise, respectiv clasificarea, marcarea, conţinutul, data emiterii, numărul de
înregistrare şi de exemplare, emitentul şi persoana sau compartimentul care le-a gestionat;
b) o scurtă prezentare a împrejurărilor în care a avut loc compromiterea, inclusiv data constatării, perioada în care
informaţiile au fost expuse compromiterii şi persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la acestea,
dacă sunt cunoscute;
c) precizări cu privire la eventuala informare a emitentului.
(4) La solicitarea instituţiilor competente, înştiinţările preliminare vor fi completate pe măsura derulării cercetărilor.
(5) Documentele privind evaluarea prejudiciilor şi activităţile ce urmează a fi întreprinse ca urmare a compromiterii vor
fi prezentate instituţiilor competente.
Art. 89
Pentru prejudiciile cauzate deţinătorului informaţiei secrete de stat compromise, acesta are dreptul la despăgubiri civile,
potrivit dreptului comun.
Art. 90
(1) Orice încălcare a reglementărilor de securitate va fi cercetată pentru a se stabili:
a) dacă informaţiile respective au fost compromise;
b) dacă persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la informaţii secrete de stat prezintă suficientă
încredere şi loialitate, astfel încât rezultatul compromiterii să nu creeze prejudicii;
c) măsurile de remediere - corective, disciplinare sau juridice - care sunt recomandate.
(2) în situaţia în care informaţiile clasificate au fost accesate de persoane neautorizate, acestea vor fi instruite pentru a
preveni producerea de eventuale prejudicii.
(3) în cazul săvârşirii de infracţiuni la protecţia secretului de stat, unităţile deţinătoare au obligaţia de a sesiza organele
de urmărire penală şi de a pune la dispoziţia acestora datele şi materialele necesare probării faptelor.
Art. 91
(1) Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia de a ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de
securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare şi să le pună la dispoziţia autorităţilor desemnate
de securitate, conform competenţelor ce le revin.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se păstrează timp de cinci ani.
Art. 92
Litigiile cu privire la calitatea de emitent ori deţinător sau cele determinate de conţinutul informaţiilor secrete de stat,
inclusiv drepturile patrimoniale ce revin emitentului din contractele de cesiune şi licenţă, precum şi litigiile referitoare la
nerespectarea dispoziţiilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, invenţiile şi inovaţiile, protecţia modelelor
industriale, combaterea concurenţei neloiale şi a celor stipulate în tratatele, acordurile şi înţelegerile la care România
este parte, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
SECŢIUNEA 3: Protecţia prin măsuri procedurale
Art. 93
Toate unităţile care deţin informaţii secrete de stat au obligaţia să stabilească norme interne de lucru şi de ordine
interioară destinate protecţiei acestor informaţii, potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 94
(1) Măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor secrete de stat vor fi integrate în programul de prevenire a
scurgerii de informaţii clasificate, întocmit potrivit anexei nr. 10, care va fi prezentat, spre avizare, autorităţii abilitate să
coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(2) Sunt exceptate de obligativitatea prezentării, spre avizare, a programului de prevenire a scurgerii de informaţii,
menţionat la alin. (l), instituţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 182/2002.
Art. 95
Angajamentele de confidenţialitate întocmite potrivit reglementărilor în vigoare vor garanta că informaţiile la care se
acordă acces sunt protejate corespunzător.
SECŢIUNEA 4: Protecţia fizică
Art. 96
Obiectivele, sectoarele şi locurile în care sunt gestionate informaţii secrete de stat trebuie protejate fizic împotriva
accesului neautorizat.
Art. 97
Măsurile de protecţie fizică - gratii la ferestre, încuietori la uşi, pază la intrări, sisteme automate pentru supraveghere,
control, acces, patrule de securitate, dispozitive de alarmă, mijloace pentru detectarea observării, ascultării sau
interceptării - vor fi dimensionale în raport cu:
a) nivelul de secretizare a informaţiilor, volumul şi localizarea acestora;
b) tipul containerelor în care sunt depozitate informaţiile;
c) caracteristicile clădirii şi zonei de amplasare.
Art. 98
Zonele în care sunt manipulate sau stocate informaţii secrete de stat trebuie organizate şi administrate în aşa fel încât
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să corespundă uneia din următoarele categorii:
a) zonă de securitate clasa I, care presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informaţii
secrete de stat, de nivel strict secret de importanţă deosebită şi strict secret, şi care necesită:
- perimetru clar determinat şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, care să permită numai accesul persoanelor verificate corespunzător şi autorizate în
mod special;
- indicarea clasei şi a nivelului de secretizare a informaţiilor existente în zonă;
b) zonă de securitate clasa a Il-a, care presupune că gestionarea informaţiilor de nivel secret se realizează prin
aplicarea unor măsuri specifice de protecţie împotriva accesului persoanelor neautorizate şi care necesită:
- perimetru clar delimitat şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare care să permită accesul neînsoţit numai persoanelor verificate şi autorizate să
pătrundă în această zonă;
- reguli de însoţire, supraveghere şi prevenire a accesului persoanelor neautorizate la informaţii clasificate.
Art. 99
Incintele în care nu se lucrează zilnic 24 de ore vor fi inspectate imediat după terminarea programului de lucru, pentru
a verifica dacă informaţiile secrete de stat sunt asigurate în mod corespunzător.
Art. 100
în jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a poate fi stabilită o zonă administrativă, cu perimetru vizibil
delimitat, în interiorul căreia să existe posibilitatea de control al personalului şi al vehiculelor.
Art. 101
(1) Accesul în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a va fi controlat prin verificarea permisului de acces sau printr-un
sistem de recunoaştere individuală aplicat personalului.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat vor institui un sistem propriu de control al vizitatorilor, destinat
interzicerii accesului neautorizat al acestora în zonele de securitate.
Art. 102
Permisul de acces nu va specifica, în clar, identitatea unităţii emitente sau locul în care deţinătorul are acces.
Art. 103
Unităţile vor organiza, la intrarea sau la ieşirea din zonele de securitate clasa I sau clasa a II-a, controale planificate şi
inopinate ale bagajelor, incluzând colete, genţi şi alte tipuri de suporţi în care s-ar putea transporta materiale şi
informaţii secrete de stat.
Art. 104
Personalul inclus în sistemul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor în care sunt gestionate informaţii
secrete de stat trebuie să deţină autorizaţie de acces corespunzător nivelului de secretizare a informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
Art. 105
Este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audio-video, de copiat din baze de date informatice
sau de comunicare la distanţă, în locurile în care se află informaţii secrete de stat.
Art. 106
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat vor stabili reguli cu privire la circulaţia şi ordinea
interioară în zonele de securitate, astfel încât accesul să fie permis exclusiv posesorilor de certificate de securitate şi
autorizaţii de acces, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
Art. 107
Accesul pentru intervenţii tehnice, reparaţii sau activităţi de deservire în locuri în care se lucrează cu informaţii secrete
de stat ori în care se păstrează, se prelucrează sau se multiplică astfel de informaţii este permis numai angajaţilor
unităţii care deţin autorizaţii de acces, corespunzător celui mai înalt nivel de secretizare a informaţiilor pe care le-ar
putea cunoaşte.
Art. 108
(1) Pentru a distinge persoanele care au acces în diferite locuri sau sectoare în care sunt gestionate informaţii secrete
de stat, acestea vor purta însemne sau echipamente specifice.
(2) în locurile şi sectoarele în care sunt gestionate informaţii secrete de stat, însemnele şi echipamentele distinctive se
stabilesc prin regulamente de ordine interioară
(3) Evidenţa legitimaţiilor, permiselor şi a altor însemne şi echipamente distinctive va fi ţinută de structura/funcţionarul
de securitate al unităţii.
Art. 109
(1) Persoanele care pierd permisele de acces în unitate, însemnele sau echipamentele specifice sunt obligate să anunţe
de îndată şeful ierarhic.
(2) în situaţiile menţionate la alin. (1), conducătorul instituţiei va dispune cercetarea împrejurărilor în care s-au produs
şi va informa autoritatea desemnată de securitate competentă
(3) Structura/funcţionarul de securitate va lua măsurile ce se impun pentru a preveni folosirea permiselor de acces,
însemnelor sau echipamentelor specifice de către persoane neautorizate.
110
Accesul fiecărui angajat al unităţii deţinătoare de informaţii secrete de stat în zone de securitate clasa I sau clasa a Il-a
se realizează prin intrări anume stabilite, pe baza permisului de acces, semnat de conducătorul acesteia.
Art. 111
(1) Permisele de acces vor fi individuali/ale prin aplicarea unor semne distinctive.
(2) Permisele de acces se vizează semestrial.
(3) La încetarea angajării permisele de acces vor fi retrase şi anulate.
Art. 112
Este interzis accesul altor persoane, în afara celor care dispun de permis de acces, în locurile în care sunt gestionate
informaţii secrete de stat.
Art. 113
Accesul persoanelor din afara unităţii în zona administrativă sau în zonele de securitate este permis numai dacă sunt
însoţite de persoane anume desemnate, cu bilet de intrare eliberat pe baza documentelor de legitimare de
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conducătorul unităţii.
Art. 114
(1) Accesul angajaţilor agenţilor economici care efectuează lucrări de construcţii, reparaţii şi întreţinere a clădirilor,
instalaţiilor sau utilităţilor în zonele administrative ori în zonele de securitate se realizează cu documente de acces
temporar eliberate de conducătorii unităţilor beneficiare, pe baza actelor de identitate, la solicitarea reprezentanţilor
autorizaţi ai agenţilor economici în cauză.
(2) Locurile în care se efectuează lucrările menţionate la alin. (1) se supraveghează de către persoane anume
desemnate din unitatea beneficiară.
(3) Documentul de acces temporar are valabilitate pe durata executării lucrărilor şi se vizează trimestrial, iar la
terminarea activităţilor se restituie emitentului.
(4) Pierderea documentului de acces temporar va fi luată în evidenţa structurii/funcţionarului de securitate care va
dispune măsurile necesare de prevenire a folosirii lui de către persoane neautorizate.
Art. 115
Reprezentanţii instituţiilor care, potrivit competenţelor legale, au atribuţii de coordonare şi control pe linia protecţiei
informaţiilor clasificate au acces la obiectivele, sectoarele şi locurile în care sunt gestionate informaţii clasificate, pe
baza legitimaţiei de serviciu şi a delegaţiei speciale, semnată de conducătorul autorităţii pe care o reprezintă.
Art. 116
Persoanele aflate în practică de documentare, stagii de instruire sau schimb de experienţă au acces numai în locurile
stabilite de conducătorul unităţii, pe baza permiselor de acces eliberate în acest sens.
Art. 117
Persoanele care solicită angajări, audienţe, ori care prezintă reclamaţii şi sesizări vor fi primite în afara zonelor
administrative sau în locuri special amenajate, cu aprobarea conducătorului unităţii.
Art. 118
În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare, se vor organiza patrulări pe perimetrul unităţii, la intervale care vor
fi stabilite prin instrucţiuni elaborate pe baza planului de pază şi apărare al obiectivului.
Art. 119
(1) Sistemele de pază, supraveghere şi control-acces trebuie să asigure prevenirea pătrunderii neautorizate în
obiectivele, sectoarele şi locurile unde sunt gestionate informaţii clasificate.
(2) Timpul de reacţie a personalului de pază şi apărare va fi testat periodic pentru a garanta intervenţia operativă în
situaţii de urgenţă.
Art. 120
(1) Unităţile care gestionează informaţii secrete de stat vor întocmi planul de pază şi apărare a obiectivelor,
sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Planul de pază şi apărare menţionat la alin. (1) va fi înregistrat potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a
informaţiilor protejate şi va cuprinde totalitatea măsurilor de securitate luate pentru prevenirea accesului neautorizat la
acestea.
(3) Planul de pază şi apărare va fi anexat programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi va cuprinde:
a) date privind delimitarea şi marcarea zonelor de securitate, dispunerea posturilor de pază şi măsurile de
supraveghere a perimetrului protejat;
b) sistemul de control al accesului în zonele de securitate;
c) măsurile de avertizare şi alarmare pentru situaţii de urgentă;
d) planul de evacuare a documentelor şi modul de acţiune în caz de urgenţă;
e) procedura de raportare, cercetare şi evidenţă a incidentelor de securitate.
Art. 121
Informaţiile secrete de stat se păstrează în containere speciale, astfel:
a) containere clasa A, autorizate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
în zona de securitate clasa I;
b) containere clasa B, autorizate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete şi secrete în zone de
securitate clasa I sau clasa a II-a.
Art. 122
(1) Containerele din clasele A şi B vor fi construite astfel încât să asigure protecţia împotriva pătrunderii clandestine şi
deteriorării sub orice formă a informaţiilor.
(2) Standardele în care trebuie să se încadreze containerele din clasele A şi B se stabilesc de ORNISS.
Art. 123
(1) încăperile de securitate sunt încăperile special amenajate în zone de securitate clasa I sau clasa a Il-a, în care
informaţiile secrete de stat pot fi păstrate pe rafturi deschise sau pot fi expuse pe hărţi, planşe ori diagrame.
(2) Pereţii, podelele, plafoanele, uşile şi încuietorile încăperilor de securitate vor asigura protecţia echivalentă clasei
containerului de securitate aprobat pentru păstrarea informaţiilor clasificate potrivit nivelului de secretizare.
Art. 124
(1) Ferestrele încăperilor de securitate dispuse la parter sau ultimul etaj vor fi protejate obligatoriu cu bare încastrate în
beton sau asigurate antiefracţie.
(2) în afara programului de lucru, uşile încăperilor de securitate vor fi sigilate, iar sistemul de aerisire asigurat împotriva
accesului neautorizat şi introducerii materialelor incendiare.
Art. 125
În situaţii de urgenţă, dacă informaţiile secrete de stat trebuie evacuate, se vor utiliza lăzi metalice autorizate la nivel
naţional din clasa corespunzătoare nivelului de secretizare a acestor informaţii.
Art. 126
Încuietorile folosite la containerele şi încăperile de securitate în care sunt păstrate informaţii secrete de stat se împart
în trei grupe, astfel:
a) grupa A - încuietori autorizate pentru containerele din clasa A;
b) grupa B - încuietori autorizate pentru containerele din clasa B;
c) grupa C - încuietori pentru mobilierul de birou.
Art. 127
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Standardele mecanismelor de închidere, a sistemelor cu cifru şi încuietorilor, pe grupe de utilizare, se stabilesc de
ORNISS.
Art. 128
Cheile containerelor şi încăperilor de securitate nu vor fi scoase din zonele de securitate.
Art. 129
(1) în afara orelor de program, cheile de la încăperile şi containerele de securitate vor fi păstrate în cutii sigilate, de
către personalul care asigură paza şi apărarea.
(2) Predarea şi primirea cheilor de la încăperile şi containerele de securitate se vor face, pe bază de semnătură, în
condica special destinată - anexa nr. 11.
Art. 130
(1) Pentru situaţiile de urgenţă, un rând de chei suplimentare sau, după caz, o evidenţă scrisă a combinaţiilor
încuietorilor, vor fi păstrate în plicuri mate sigilate, în containere separate, într-un compartiment stabilit de conducerea
unităţii, sub control corespunzător.
(2) Evidenţa fiecărei combinaţii se va păstra în plic separat.
(3) Cheilor şi plicurilor cu combinaţii trebuie să li se asigure acelaşi nivel de protecţie ca şi informaţiilor la care permit
accesul.
Art. 131
Combinaţiile încuietorilor de la încăperile şi containerele de securitate vor fi cunoscute de un număr restrâns de
persoane desemnate de conducerea unităţii.
Art. 132
Cheile şi combinaţiile încuietorilor vor fi schimbate:
a) ori de câte ori are loc o schimbare de personal;
b) de fiecare dată când se constată că au intervenit situaţii de natură să le facă vulnerabile;
c) la intervale regulate, de preferinţă o dată la şase luni, fără a se depăşi 12 luni.
Art. 133
(1) Sistemele electronice de alarmare sau de supraveghere destinate protecţiei informaţiilor secrete de stat vor fi
prevăzute cu surse de alimentare de rezervă.
(2) Orice defecţiune sau intervenţie neautorizată asupra sistemelor de alarmă sau de supraveghere destinate
protecţiei informaţiilor secrete de stat trebuie să avertizeze personalul care le monitorizează.
(3) Dispozitivele de alarmare trebuie să intre în funcţiune în cazul penetrării pereţilor, podelelor, tavanelor şi
deschizăturilor, sau la mişcări în interiorul încăperilor de securitate.
Art. 134
Copiatoarele şi dispozitivele telefax se vor instala în încăperi special destinate şi se vor folosi numai de către
persoanele autorizate, potrivit nivelului de secretizare a informaţiilor la care au acces.
Art. 135
Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a asigura protecţia acestora împotriva ascultărilor
neautorizate, pasive sau active.
Art. 136
(1) Protecţia împotriva ascultării pasive a discuţiilor confidenţiale se realizează prin izolarea fonică a încăperilor.
(2) Protecţia împotriva ascultărilor active, prin microfoane, radio-emiţători şi alte dispozitive implantate, se realizează
pe baza inspecţiilor de securitate a încăperilor, accesoriilor, instalaţiilor, sistemelor de comunicaţii, echipamentelor şi
mobilierului de birou, realizate de unităţile specializate, potrivit competenţelor legale.
Art. 137
(1) Accesul în încăperile protejate împotriva ascultărilor se va controla în mod special.
(2) Periodic, personalul specializat în depistarea dispozitivelor de ascultare va efectua inspecţii fizice şi tehnice.
(3) Inspecţiile fizice şi tehnice vor fi organizate, în mod obligatoriu, în urma oricărei intrări neautorizate sau suspiciuni
privind accesul persoanelor neautorizate şi după executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, zugrăvire sau
redecorare.
(4) Nici un obiect nu va fi introdus în încăperile protejate împotriva ascultării, fără a fi verificat în prealabil de către
personalul specializat în depistarea dispozitivelor de ascultare.
Art. 138
(1) în zonele în care se poartă discuţii confidenţiale şi care sunt asigurate din punct de vedere tehnic, nu se vor instala
telefoane, iar dacă instalarea acestora este absolut necesară, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.
(2) Inspecţiile de securitate tehnică în zonele prevăzute în alin.(l) trebuie efectuate, în mod obligatoriu, înaintea
începerii convorbirilor, pentru identificarea fizică a dispozitivelor de ascultare şi verificarea sistemelor telefonice,
electrice sau de altă natură, care ar putea fi utilizate ca mediu de atac.
Art. 139
(1) Echipamentele de comunicaţii şi dotările din birouri, în principal cele electrice şi electronice, trebuie verificate de
specialişti ai autorităţilor desemnate de securitate competente, înainte de a fi folosite în zonele în care se lucrează ori
se discută despre informaţii strict secrete sau strict secrete de importanţă deosebită, pentru a preveni transmiterea
sau interceptarea, în afara cadrului legal, a unor informaţii inteligibile.
(2) Pentru zonele menţionate la alin. (1) se va organiza o evidenţă a tipului şi numerelor de inventar ale
echipamentului şi mobilei mutate în/din interiorul încăperilor, care va fi gestionată ca material secret de stat.
SECŢIUNEA 5: Protecţia personalului
Art. 140
(1) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a asigura protecţia personalului desemnat să
asigure securitatea acestora ori care are acces la astfel de informaţii, potrivit prezentelor standarde.
(2) Măsurile de protecţie a personalului au drept scop:
a) să prevină accesul persoanelor neautorizate la informaţii secrete de stat;
b) să garanteze că informaţiile secrete de stal sunt distribuite deţinătorilor de certificate de securitate/autorizaţii de
acces, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte;
c) să permită identificarea persoanelor care, prin acţiunile sau inacţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor
secrete de stat şi să prevină accesul acestora la astfel de informaţii.
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(3) Protecţia personalului se realizează prin: selecţionarea, verificarea, avizarea şi autorizarea accesului la informaţiile
secrete de stat, revalidarea, controlul şi instruirea personalului, retragerea certificatului de securitate sau autorizaţiei de
acces.
Art. 141
(1) Acordarea certificatului de securitate - anexa nr. 12 - şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate - anexa nr.13,
potrivit nivelului de secretizare, este condiţionată de avizul autorităţii desemnate de securitate.
(2) în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces conducătorul unităţii solicită în scris ORNISS,
conform anexei nr. 14, efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanei care urmează să aibă acces la informaţii
secrete de stat.
(3) Solicitarea menţionată la alin. (2) va fi însoţită de formularele tip, prevăzute la anexele nr. 15, 16 şi 17, potrivit
nivelului de secretizare a informaţiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat.
(4) în funcţie de avizul comunicat de autoritatea desemnată, ORNISS va aproba eliberarea certificatului de securitate
sau autorizaţiei de acces şi va încunoştinţa oficial conducătorul unităţii.
(5) După obţinerea aprobării menţionate la alin. (4), conducătorul unităţii va notifica la ORNISS şi va elibera certificatul
de securitate sau autorizaţia de acces, conform art. 154.
Art. 142
Certificatul de securitate sau autorizaţia de acces se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea
desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia.
Art. 143
În cadrul procedurilor de avizare trebuie acordată atenţie specială persoanelor care:
a) urmează să aibă acces la informaţii strict secrete şi strict secrete de importanţă deosebită;
b) ocupă funcţii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informaţii secrete de stat;
c) pot fi vulnerabile la acţiuni ostile, ca urmare a importanţei funcţiei în care vor fi numite, a mediului de relaţii sau a
locului de muncă anterior.
Art. 144
(1) Oportunitatea avizării va fi evaluată pe baza verificării şi investigării biografici celui în cauză.
(2) Când persoanele urmează să îndeplinească funcţii care le pot facilita accesul la informaţii secrete de stat doar în
anumite circumstanţe - paznici, curieri, personal de întreţinere - se va acorda atenţie primei verificări de securitate.
Art. 145
Unităţile care gestionează informaţii clasificate sunt obligate să ţină un registru de evidenţă a certificatelor de securitate
şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate - anexa nr. 18.
Art. 146
(1) Ori de câte ori apar indicii că deţinătorul certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces nu mai îndeplineşte
criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea
conducătorului unităţii adresată ORNISS.
(2) ORNISS poate solicita reluarea verificărilor, la sesizarea autorităţilor competente, în situaţia în care sunt semnalate
incompatibilităţi privind accesul la informaţii secrete de stat
Art. 147
Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informaţii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor
de securitate, aferente gestionării informaţiilor secrete de stat.
Art. 148
(1) Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei selecţionate formularele tip
corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi
să acorde asistenţă în vederea completării acestora.
(2) în funcţie de nivelul de secretizare a informaţiilor pentru care se solicită avizul de securitate, termenele de
prezentare a răspunsului de către instituţiile abilitate să efectueze verificările de securitate sunt:
a) pentru acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită - 90 de zile lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii strict secrete - 60 de zile lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii secrete - 30 de zile lucrătoare.
Art. 149
ORNISS are obligaţia ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării, să transmită ADS competente cererea
tip de începere a procedurii de verificare - anexa nr. 19, la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate
Art. 150
(1) După primirea formularelor, instituţia abilitată va efectua verificările în termenele prevăzute la art. 148 şi va
comunica, în scris - anexa nr. 20, la ORNISS, avizul privind acordarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate.
(2) în cazul în care sunt identificate riscuri de securitate, ADS va evalua dacă acestea constituie un impediment pentru
acordarea avizului de securitate.
(3) în situaţia în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecţiei informaţiilor secrete de stat,
în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.
Art. 151
(1) în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea desemnată de securitate, ORNISS va
decide asupra acordăm certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat şi va comunica
unităţii solicitante - anexa nr. 21.
(2) Adresa de comunicare a deciziei ORNISS se realizează în trei exemplare, din care unul se transmite unităţii
solicitante, iar al doilea instituţiei care a efectuat verificările.
(3) Dacă avizul este pozitiv, conducătorul unităţii solicitante va elibera certificatul de securitate sau autorizaţia de
acces persoanei în cauză, după notificarea prealabilă la ORNTSS - anexa nr. 22
Art. 152
(1) Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informaţii secrete de stat se efectuează cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind responsabilităţile în domeniul protecţiei unor asemenea informaţii, de către următoarele instituţii:
a) Serviciul Român de Informaţii, pentru:
- personalul din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie.
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(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 1. din Hotarirea 2202/2004 )

- personalul autorităţilor şi instituţiilor publice din zona de competenţă, potrivit legii;
- personalul agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi al persoanelor juridice de drept public sau
privat, altele decât cele date în competenţa instituţiilor menţionate la lit. b), c) şi d);
b) Ministerul Apărării Naţionale, pentru:
- personalul militar şi civil propriu;
- personalul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi altor
persoane juridice stabilite prin lege şi personalul militar care îşi desfăşoară activitatea în străinătate;
c) Serviciul de Informaţii Externe, pentru:
- personalul militar sau civil propriu;
- personalul român al reprezentanţelor diplomatice, misiunilor permanente, consulare, centrelor culturale, organismelor
internaţionale şi altor reprezentanţe ale statului român în străinătate;
- cetăţenii români aflaţi în străinătate în cadrul unor contracte, stagii de perfecţionare, programe de cercetare sau în
calitate de angajaţi la firme;
d) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru
personalul propriu şi al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează;

(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1), litera D. din capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din Hotarirea 2202/2004 )

e) Ministerul Justiţiei, pentru personalul propriu şi al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează, altul decât
cel pentru care verificarea este de competenţa Serviciului Român de Informaţii.

(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 5 completat de Art. 1, alin. (1), punctul 3. din Hotarirea 2202/2004 )

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) sunt abilitate să solicite şi să primească informaţii de la persoane juridice şi fizice,
în vederea acordării avizului de acces la informaţii clasificate.
Art. 153
Instituţiile competente în realizarea verificărilor de securitate cooperează, pe bază de protocoale, în îndeplinirea
sarcinilor şi obiectivelor propuse.
Art. 154
Certificatul de securitate/autorizaţia de acces se emite în două exemplare originale, unul fiind păstrat de
structura/funcţionarul de securitate, iar celălalt se trimite la ORNISS, care va informa instituţia competentă care a
efectuat verificările.
Art. 155
Valabilitatea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces eliberate unei persoane este de până la patru ani, în
această perioadă verificările putând fi reluate oricând sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.167.
Art. 156
Pentru cadrele proprii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază vor
elabora instrucţiuni interne privind verificarea, avizarea, eliberarea şi evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor
de acces.
Art. 157
Decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces va fi luată pe baza tuturor informaţiilor
disponibile şi va avea în vedere.
a) loialitatea indiscutabilă a persoanei;
b) caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreţia persoanei, care să ofere garanţii asupra:
- corectitudinii în gestionarea informaţiilor secrete de stat;
- oportunităţii accesului neînsoţit în compartimente, obiective, zone şi locuri de securitate în care se află informaţii
secrete de stat;
- respectării reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.
Art. 158
(1) Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de
securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cât şi situaţiile sau împrejurările din care pot
rezulta riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.
(2) Sunt relevante şi vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesională
sau socială, concepţiile şi mediul de viaţă al soţului/soţiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.
Art. 159
Următoarele situaţii imputabile atât solicitantului, cât şi soţului/soţiei sau concubinului/concubinei acestuia reprezintă
elemente de incompatibilitate pentru acces la informaţii secrete de stat.
a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de
spionaj, terorism, trădare ori alte infracţiuni contra siguranţei statului;
b) dacă a încercat, a susţinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane
suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizaţii ori puteri străine inamice ordinii
de drept din ţara noastră;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care a încercat, încearcă sau susţine răsturnarea ordinii
constituţionale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii prevăzute la lit c), este sau a fost în relaţii apropiate cu
membrii unor astfel de organizaţii într-o formă de natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea şi
loialitatea persoanei.
Art. 160
Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii secrete de stat oricare din
următoarele situaţii:
a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul siguranţei
naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care indică tendinţe infracţionale;
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c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul său de trai şi veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin
lege care produc dependenţă;
e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie
vulnerabilă la şantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;
g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficienţe de discernământ confirmate prin investigaţie
medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilităţi
exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.
Art. 161
(1) Solicitările pentru efectuarea verificărilor de securitate în vederea avizării eliberării certificatelor de
securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii secrete vor avea în vedere persoanele care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi
informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.
(2) Avizarea pentru acces la informaţii secrete de stat, de nivel secret se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază, anexa nr. 15;
b) referinţe de la locurile de muncă şi din mediile frecventate, de la cel puţin trei persoane.
(3) în situaţia în care este necesară clarificarea anumitor aspecte sau la solicitarea persoanei verificate, reprezentantul
instituţiei abilitate să efectueze verificările de securitate poate avea o întrevedere cu aceasta.
Art. 162
(1) Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii strict secrete se efectuează
verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi
informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel strict secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.
(2) Avizarea pentru acces la informaţii strict secrete se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor personale menţionate în formularul de bază şi în formularul suplimentar, anexele nr.
15 şi 16;
b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate de la cel puţin trei persoane;
c) verificarea datelor prezentate în formular, despre membrii de familie;
d) investigaţii la locul de muncă şi la domiciliu, care să acopere o perioadă de zece ani anteriori datei avizului sau
începând de la vârsta de 18 ani;
e) un interviu cu persoana verificată, dacă se consideră că ar putea clarifica aspecte rezultate din verificările efectuate.
Art. 163
(1) Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii strict secrete de importanţă
deosebită se efectuează verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret de importanţă deosebită;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu informaţii de
acest nivel.
(2) Avizarea accesului la informaţiile strict secrete de importanţă deosebită se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază, formularul suplimentar şi formularul financiar,
anexele nr. 15, 16 şi 17;
b) investigaţii de cunoaştere a conduitei şi antecedentelor la domiciliul actual şi cele anterioare, la locul de muncă actual
şi la cele anterioare, precum şi la instituţiile de învăţământ urmate, începând de la vârsta de 18 ani, investigaţii care nu
se vor limita la audierea persoanelor indicate de solicitantul avizului;
c) verificări ale mediului relaţional pentru a identifica existenţa unor riscuri de securitate în cadrul acestuia;
d) un interviu cu persoana solicitantă, pentru a detalia aspectele rezultate din verificările efectuate;
e) în cazul în care, din verificările întreprinse, rezultă incertitudini cu privire la sănătatea psihică sau comportamentul
persoanei verificate, cu acordul acesteia poate fi supusă unui test psihologic.
Art. 164
(1) Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o
verificare suplimentară, cu folosirea metodelor şi mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei
naţionale.
(2) în cazul verificării suplimentare menţionate la alin. (1) termenele de efectuare a verificărilor vor fi prelungite în mod
corespunzător.
Art. 165
În funcţie de nivelul de secretizare a informaţiilor secrete de stat la care se acordă accesul, investigaţia de cunoaştere
a antecedentelor va avea în vedere, gradual, următoarele:
a) consultarea registrelor de stare civilă pentru verificarea datelor personale în vederea stabilirii, fără dubiu, a identităţii
persoanei solicitante;
b) verificarea cazierului judiciar, în evidenţele centrale şi locale ale poliţiei, în baza de date a Registrului Comerţului,
precum şi în alte evidenţe;
c) stabilirea naţionalităţii persoanei şi cetăţeniei prezente şi anterioare;
d) confirmarea pregătirii în şcolile, universităţile şi alte instituţii de învăţământ urmate de titular, de la împlinirea vârstei
de 18 ani;
e) cunoaşterea conduitei la locul de muncă actual şi la cele anterioare, cu referinţe obţinute din dosarele de angajare,
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aprecierile anuale asupra performanţelor şi eficienţei activităţii, ori furnizate de şefii instituţiilor, şefii de compartimente
sau colegi;
f) organizarea de interviuri şi discuţii cu persoane care pot face aprecieri asupra trecutului, activităţii, comportamentului
şi corectitudinii persoanei verificate;
g) cunoaşterea comportării pe timpul serviciului militar şi a modalităţii în care a fost trecut în rezervă; h) existenţa unor
riscuri de securitate datorate unor eventuale presiuni exercitate din străinătate;
i) solvabilitatea şi reputaţia financiară a persoanei;
j) stabilirea indiciilor şi obţinerea de probe conform cărora persoana solicitantă este sau a fost membru ori afiliat al
vreunei organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări străine sau autohtone, care au sprijinit sau au susţinut comiterea unor
acte de violenţă, în scopul afectării drepturilor altor persoane, sau care încearcă să schimbe ordinea de stat prin
mijloace neconstituţionale.
Art. 166
(1) în cazul în care o persoană deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii naţionale clasificate,
acesteia i se poate elibera şi certificat de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate valabil pentru acelaşi
nivel de secretizare sau pentru un nivel inferior.
(2) Dacă informaţiile NATO clasificate la care se solicită acces în condiţiile alin. (1) sunt de nivel superior celui pentru
care persoana în cauză deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces se vor efectua verificările necesare, potrivit
standardelor în vigoare.
(3) Valabilitatea certificatului/autorizaţiei eliberate în condiţiile alin. (1) şi (2) încetează la expirarea termenului de
valabilitate al certificatului/autorizaţiei iniţiale.
Art. 167
(1) Revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui
certificat de securitate/autorizaţie de acces în vederea menţinerii sau retragerii acesteia
(2) Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară activitatea, sau a ORNISS, în
oricare din următoarele situaţii:
a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare este necesar accesul la informaţii de
nivel superior;
b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces deţinute anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilităţii accesului la informaţii clasificate.
Art. 168
La solicitarea revalidării nu se eliberează un nou certificat de securitate/autorizaţie de acces, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care se constată neconcordanţe între datele declarate în formularele tip şi cele reale;
b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces s-au
evidenţiat riscuri de securitate;
c) în cazul în care ORNISS solicită acest lucru, în mod expres.
Art. 169
Pentru revalidarea accesului la informaţii secrete de stal se derulează aceleaşi activităţi ca şi la acordarea avizului iniţial,
verificările raportându-se la perioada scursă de la eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces
anterioare.
Art. 170
(1) Persoanele cărora li se eliberează certificate de securitate/autorizaţii de acces vor fi instruite, obligatoriu, cu privire
la protecţia informaţiilor clasificate, înaintea începerii activităţii şi ori de câte ori este nevoie.
(2) Activitatea de pregătire se efectuează planificat, în scopul prevenirii, contracarării şi eliminării riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii informaţiilor clasificate.
(3) Pregătirea personalului se realizează diferenţiat, potrivit nivelului de secretizare a informaţiilor la care certificatul de
securitate sau autorizaţia de acces permite accesul şi va fi înscrisă în fişa individuală de pregătire, care se păstrează la
structura/funcţionarul de securitate.
(4) Toate persoanele încadrate în funcţii care presupun accesul la informaţii clasificate trebuie să fie instruite temeinic,
atât în perioada premergătoare numirii în funcţie, cât şi la intervale prestabilite, asupra necesităţii şi modalităţilor de
asigurare a protecţiei acestor informaţii.
(5) După fiecare instruire, persoana care deţine certificat de securitate sau autorizaţie de acces va semna că a luat act
de conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat.
Art. 171
(1) Pregătirea personalului urmăreşte însuşirea corectă a standardelor de securitate şi a modului de implementare
eficientă a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.
(2) Organizarea şi coordonarea activităţii de pregătire a structurilor/funcţionarilor de securitate sunt asigurate de
autorităţile desemnate de securitate.
Art. 172
(1) Planificarea şi organizarea activităţii de pregătire a personalului se realizează de către structura/funcţionarul de
securitate.
(2) Autorităţile desemnate de securitate vor controla, potrivit competenţelor, modul de realizare a activităţii de
pregătire a personalului care accesează informaţii secrete de stat.
Art. 173
(1) Pregătirea individuală a persoanelor care deţin certificate de securitate/autorizaţii de acces se realizează în raport
cu atribuţiile profesionale.
(2) Toate persoanele care gestionează informaţii clasificate au obligaţia să cunoască reglementările privind proiecţia
informaţiilor clasificate şi procedurile interne de aplicare a măsurilor de securitate specifice.
Art. 174
(1) Pregătirea personalului se realizează sub formă de lecţii, informări, prelegeri, simpozioane, schimb de experienţă,
seminarii, şedinţe cu caracter aplicativ şi se poate finaliza prin verificări sau certificări ale nivelului de cunoştinţe.
(2) Activităţile de pregătire vor fi organizate de structura/funcţionarul de securitate, conform tematicilor cuprinse în
programele aprobate de conducerea unităţii.
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Art. 175
Certificatul de securitate sau autorizaţia de acces îşi încetează valabilitatea şi se va retrage în următoarele cazuri:
a) la solicitarea ORNISS;
b) prin decizia conducătorului unităţii care a eliberat certificatul/autorizaţia;
c) la solicitarea autorităţii desemnate de securitate competente;
d) la plecarea din unitate sau la schimbarea locului de muncă al deţinătorului în cadrul unităţii, dacă noul loc de muncă
nu presupune lucrul cu astfel de informaţii secrete de stat,
e) la schimbarea nivelului de acces.
Art. 176
La retragerea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces, în cazurile prevăzute la art. 175 lit. a)-d),
angajatului i se va interzice accesul la informaţii secrete de stat, iar conducerea unităţii va notifica despre aceasta la
ORNISS.
Art. 177
După luarea deciziei de retragere, unitatea va solicita ORNISS înapoierea exemplarului 2 al certificatului de securitate
sau al autorizaţiei de acces, după care va distruge ambele exemplare, pe bază de proces-verbal.
SECŢIUNEA 6: Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum
şi al persoanelor apatride la informaţiile secrete de stat şi în locurile în care se desfăşoară activităţi,
se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie
Art. 178
Cetăţenii străini, cetăţenii români care au şi cetăţenia altui stal, precum şi persoanele apatride pol avea acces la
informaţii secrete de stat, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a convenţiilor, protocoalelor,
contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.
Art. 179
(1) Persoanele prevăzute la art. 178 vor fi verificate şi avizate conform prezentelor standarde, la solicitarea
conducătorului unităţii în cadrul căreia acestea urmează să desfăşoare activităţi care presupun accesul la informaţii
secrete de stat.
(2) Conducătorul unităţii va elibera persoanelor respective o autorizaţie de acces corespunzătoare nivelului de
secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, valabilă numai pentru perioada desfăşurării activităţilor
comune, în baza acordului comunicat de ORNISS.
Art. 180
(1) Persoanele prevăzute la art. 178 care desfăşoară activităţi de asistenţă tehnică, consultanţă, colaborare ştiinţifică
ori specializare vor purta ecusoane distincte faţă de cele folosite de personalul propriu şi vor fi însoţite permanent de
persoane anume desemnate de conducerea unităţii respective.
(2) Conducătorul unităţii este obligai să delimiteze strict sectoarele şi compartimentele în care persoanele menţionate
la art. 178 pot avea acces şi va stabili măsuri pentru prevenirea prezenţei acestora în alte locuri în care se gestionează
informaţii secrete de stat.
Art. 181
(1) Structura/funcţionarul de securitate arc obligaţia de a instrui persoanele prevăzute la art. 178 în legătură cu regulile
pe care trebuie să le respecte privind proiecţia informaţiilor secrete de stat.
(2) Autorizaţia de acces se va elibera numai după însuşirea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate şi
semnarea angajamentului de confidenţialitate.
Art. 182
Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 178 a regulilor privind protecţia informaţiilor clasificate va
determina, obligatoriu, retragerea autorizaţiei de acces.
CAPITOLUL V: CONDIŢIILE DE FOTOGRAFIERE, FILMARE, CARTOGRAFIERE ŞI EXECUTARE A UNOR
LUCR ĂR I DE AR T E PLAST ICE ÎN OBIECT IVE SAU LOCUR I CAR E PR EZINT Ă IMPOR T ANŢ Ă
DEOSEBITĂ PENTRU PROTECŢIA INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Art. 183
(1) Este interzisă fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul
României, în obiective, zone sau locuri de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat, fără
autorizaţie specială eliberată de către ORNISS, care va ţine evidenţa acestora, conform anexei nr. 23.
(2) Autorizaţia specială va fi eliberată de către ORNISS în baza avizului dat de ADS, precum şi de autorităţile sau
instituţiile care au obiective, zone şi locuri de importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate în arealul în care
urmează să se desfăşoare activităţi de această natură.
(3) Obiectivele şi mijloacele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002 pot fi filmate şi fotografiate de către
personalul militar, pentru nevoile interne ale instituţiilor militare, pe baza aprobării scrise a miniştrilor sau conducătorilor
instituţiilor respective, pentru obiectivele, zonele sau locurile din competenţa lor.
Art. 184
Trupele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, aflate la instrucţie, în
aplicaţii ori în interiorul obiectivelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002, pot fi fotografiate sau filmate în
scopuri educative şi de pregătire militară, cu aprobarea conducătorilor acestor instituţii sau a împuterniciţilor desemnaţi.
Art. 185
Fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice în zonele de securitate şi
administrative ale unităţilor deţinătoare de secrete de stat este permisă numai cu aprobarea scrisă a împuterniciţilor
abilitaţi să atribuie niveluri de secretizare conform art. 19 din Legea 182/2002, potrivit competenţelor materiale.
Art. 186
(1) Cererea adresată ORNISS pentru eliberarea autorizaţiei speciale de filmare, fotografiere, cartografiere sau de
executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde, obligatoriu, menţionarea obiectului şi locului activităţii, aparatura
folosită, perioada de timp în care urmează a se realiza, datele de identitate ale persoanei care le va efectua, precum şi
aprobarea prevăzută la art. 185.
(2) Termenul de răspuns este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Pentru zborurile aerofotogrammetrice
efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000 în scopul realizării pe planuri topografice şi cadastrale, termenul este
de 30 de zile lucrătoare.
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(la data 24-mar-2005 Art. 186, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 185/2005 )

(3) Titularii autorizaţiei speciale sunt obligaţi să se prezinte, înaintea începerii lucrărilor, la conducătorii instituţiilor unde
acestea vor fi executate, pentru a se pune de acord cu privire la modalitatea de acţiune şi verificarea aparaturii ce va fi
folosită.
Art. 187
Dacă solicitantul posedă autorizaţie de nivel corespunzător obiectivului vizat, autorizaţia specială va fi eliberată în
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte.
Art. 188
Obiectivele, zonele şi locurile în care fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice se
efectuează numai cu autorizare vor fi marcate cu indicatoare de interdicţie în acest sens, care vor fi instalate prin grija
instituţiilor cărora le aparţin, cu avizul de specialitate al organelor administraţiei publice locale.
Art. 189
(1) Emiterea, deţinerea sau folosirea de date şi documente geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice, ce
constituie secrete de stat, urmează, în privinţa clasificării, marcării, inscripţionării, procesării, manipulării, evidenţei,
întocmirii, multiplicării, transmiterii, păstrării, transportului şi distrugerii acestora, regimul prevăzut de reglementările în
vigoare privitoare la protecţia informaţiilor clasificate în România.
(2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care întocmesc documente geodezice,
topo-fotogrammetrice şi cartografice cu caracter secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de informaţii
clasificate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 190
(1) Activitatea de aerofotog rafie re cu camere fotogrammetrice digitale sau analogice a teritoriului României, la o
scară de zbor mai mare de 1:20.000, se efectuează pe baza autorizaţiei speciale eliberate de ORNISS şi în prezenţa
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale.
(2) în vederea eliberării autorizaţiei menţionate la alin. (1), cererea adresată ORNISS trebuie să conţină, pe lângă
datele prevăzute la art. 186 alin. (1), şi scara de zbor la care vor fi efectuate activităţile de aerofotografiere.
(3) Activităţile de developare a materialului fotografic şi scanarea negativelor, după caz, se pot realiza, în prezenţa
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, de către persoane juridice care îndeplinesc condiţiile legale privind
protecţia informaţiilor clasificate.
(4) Materialele obţinute din activităţile de aerofotografiere prevăzute la alin. (1) se predau persoanelor juridice
autorizate, pe bază de documente justificative, în prezenţa reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale.
(5) ORNISS ţine evidenţa autorizaţiilor speciale şi dispune retragerea acestora, la propunerea motivată a organelor de
control abilitate.
(6) Developarea materialului fotografic şi scanarea negativelor de către persoanele juridice autorizate se realizează
exclusiv pe teritoriul naţional.
(7) Materialele rezultate în urma procesului de developare şi scanare, precum şi cele rezultate în urma activităţilor de
aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sunt declasificate, cu avizul Autorităţilor Desemnate de Securitate
(ADS), de către Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora.
(8) în termenul prevăzut la alin. (7) produsele finale rezultate în urma declasificării se vor preda la ORNISS, prin grija
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi puse la dispoziţie beneficiarului.
(9) Se exceptează de la obligaţia îndeplinirii procedurii prevăzute la alin. (1) - (8) activităţile de aerofotografiere,
efectuate pe teritoriul României, la o scară de zbor mai mică sau egală cu 1:20.000.

(la data 24-mar-2005 Art. 190 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 185/2005 )

CAPIT OLUL VI: EXER CIT AR EA CONT R OLULUI ASUPR A MĂSUR ILOR PR IVIT OAR E LA PR OT ECŢ IA
INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Art. 191
(1) Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea sa specializată, are competenţă generală de exercitare a controlului
asupra modului de aplicare a măsurilor de protecţie de către instituţiile publice şi unităţile deţinătoare de informaţii
clasificate.
(2) Activitatea de control în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie,
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale se reglementează prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii, potrivit legii.
(3) Controlul privind măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale,
Guvernului şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se organizează conform legii.
(4) Activitatea de control în cadrul reprezentanţelor României în străinătate se reglementează şi se realizează de către
Serviciul de Informaţii Externe.
Art. 192
Controlul are ca scop:
a) evaluarea eficienţei măsurilor concrete de protecţie adoptate la nivelul deţinătorilor de informaţii clasificate, în
conformitate cu legea, cu prevederile prezentelor standarde şi altor norme în materie, precum şi cu programele de
prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
b) identificarea vulnerabilităţilor existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, care ar putea conduce la
compromiterea acestor informaţii, în vederea luării măsurilor de prevenire necesare;
c) luarea măsurilor de remediere a deficienţelor şi de perfecţionare a cadrului organizatoric şi funcţional la nivelul
structurii controlate;
d) constatarea cazurilor de nerespectare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală, în situaţia în care fapta constituie infracţiune;
e) informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentului cu privire la modul în care unităţile deţinătoare de
informaţii clasificate aplică reglementările în materie.
Art. 193
(1) Fiecare acţiune de control se încheie printr-un document de constatare, întocmit de echipa/persoana care 1-a
efectuat.
(2) în cazul în care controlul relevă fapte şi disfuncţionalităţi de natură să reprezinte riscuri majore de securitate pentru
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protecţia informaţiilor clasificate va fi informat, de îndată, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar instituţia controlată va
dispune măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, va iniţia cercetarea administrativă şi, după caz, va
aplica măsurile sancţionatorii şi va sesiza organele de urmărire penală, în situaţia în care rezultă indicii că s-ar fi produs
infracţiuni.
Art. 194
În funcţie de obiectivele urmărite, controalele pot fi:
a) controale de fond, care urmăresc verificarea întregului sistem organizatoric, structural şi funcţional de protecţie a
informaţiilor clasificate;
b) controale tematice, care vizează anumite domenii ale activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate;
c) controale în situaţii de urgenţă, care au ca scop verificarea unor aspecte punctuale, stabilite ca urmare a identificării
unui risc de securitate.
Art. 195
În funcţie de modul în care sunt stabilite şi organizate, controalele pot fi:
a) planificate;
b) inopinate;
c) determinate de situaţii de urgenţă.
Art. 196
Conducătorii unităţilor care fac obiectul controlului au obligaţia să pună la dispoziţia echipelor de control toate
informaţiile solicitate privind modul de aplicare a măsurilor prevăzute de lege pentru protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 197
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate au obligaţia să organizeze anual şi ori de câte ori este
nevoie controale interne privind gestionarea acestora.
CAPITOLUL VII: SECURITATEA INDUSTRIALĂ
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 198
Prevederile prezentului capitol se vor aplica tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfăşoară ori
solicită să desfăşoare activităţi contractuale ce presupun accesul la informaţii clasificate.
SECŢ IUNEA 2: Atribuţiile Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi ale
autorităţilor desemnate de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate care fac obiectul
activităţilor contractuale
Art. 199
În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale, ORNISS are următoarele
atribuţii:
a) stabileşte strategia de implementare unitară la nivel naţional a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care
fac obiectul activităţilor contractuale;
b) eliberează autorizaţia şi certificatul de securitate industrială, la cererea persoanelor juridice interesate;
c) gestionează, la nivel naţional, evidenţele privind: persoanele juridice deţinătoare de autorizaţii de securitate
industrială; persoanele juridice deţinătoare de certificate de securitate industrială; persoanele fizice care deţin certificate
de securitate sau autorizaţii de acces eliberate în scopul negocierii sau executării unui contract clasificat.
Art. 200
În sfera lor de competenţă legală, autorităţile desemnate de securitate au următoarele atribuţii:
a) efectuează verificările de securitate necesare acordării avizului de securitate industrială, pe care îl transmite la
ORNISS în vederea eliberării autorizaţiei sau, după caz, a certificatului de securitate industrială;
b) asigură asistenţă de specialitate obiectivelor industriale în vederea implementării standardelor de securitate în
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în cadrul activităţilor industriale;
c) desfăşoară activităţi de pregătire a personalului cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, vehiculate în
cadrul activităţilor industriale;
d) efectuează verificări în situaţiile în care s-au semnalat încălcări ale reglementărilor de protecţie, distrugeri, dispariţii,
dezvăluiri neaulorizale de informaţii clasificate, furnizate sau produse în cadrul unui contract clasificat;
e) se asigură că fiecare obiectiv industrial, în cadrul căruia urmează să fie gestionate informaţii clasificate, a desemnat
o structură/funcţionar de securitate în vederea exercităm efective a atribuţiilor pe lima protecţiei acestora, în cadrul
contractelor clasificate;
f) monitorizează, în condiţiile legii, modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în procesul de negociere şi
derulare a contractelor, iar în cazul în care constată factori de risc şi vulnerabilităţi, informează imediat ORNISS şi
propune măsurile necesare;
g) avizează programele de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate din obiectivele industriale, anexele de securitate
ale contractelor clasificate şi monitorizează respectarea prevederilor acestora;
h) efectuează controale de securitate şi informează ORNISS asupra concluziilor rezultate;
i) verifică şi prezintă ORNISS propuneri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor şi observaţiilor referitoare la modul de
aplicare şi respectare a standardelor de protecţie în cadrul contractelor clasificate.
SECŢIUNEA 3: Protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale
Art. 201
(1) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi stipulate în anexa de securitate a fiecărui contract clasificat, care
presupune acces la informaţii clasificate.
(2) Anexa de securitate prevăzută la alin. (1) va fi întocmită de partea contractantă deţinătoare de informaţii
clasificate ce vor fi utilizate în derularea contractului clasificat.
(3) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi supuse, periodic, inspecţiilor şi verificărilor de către autoritatea desemnată
de securitate competentă.
Art. 202
Partea contractantă deţinătoare de informaţii clasificate ce vor fi utilizate în derularea unui contract este responsabilă
pentru clasificarea şi definirea tuturor componentelor acestuia, în conformitate cu normele în vigoare, sens în care
poate solicita sprijin de la ADS, conform competenţelor materiale stabilite prin lege.
Art. 203
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La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale:
a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul
informaţiilor;
b) clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate;
c) când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul
va fi clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al informaţiilor, iar măsurile de protecţie vor fi stabilite în mod
corespunzător;
d) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă
de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea iniţială.
Art. 204
În cazul în care apare necesitatea protejării informaţiilor dintr-un contract care, anterior, nu a fost necesar a fi
clasificat, contractorul are obligaţia declanşării procedurilor de clasificare şi protejare conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 205
În cazul în care contractantul cedează unui subcontractant realizarea unei părţi din contractul clasificat, se va asigura
că acesta deţine autorizaţie sau certificat de securitate industrială şi este obligat să înştiinţeze contractorul, iar la
încheierea subcontractului să prevadă clauze şi proceduri de protecţie în conformitate cu prevederile prezentelor
standarde.
Art. 206
(1) în procesul de negociere a unui contract clasificat pot participa doar reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelor
industriale care deţin autorizaţie de securitate industrială eliberată de către ORNISS, care va ţine evidenţa acestora.
(2) Autorizaţiile de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat în parte.
(3) în cazul în care obiectivul industrial nu deţine autorizaţii de securitate industrială pentru participarea la negocierea
acelui contract, este obligatorie iniţierea procedurii de autorizare.
Art. 207
(1) Invitaţiile la licitaţii sau prezentări de oferte, în cazul contractelor clasificate, trebuie să conţină o clauză prin care
potenţialul ofertant este obligat să înapoieze documentele clasificate care i-au fost puse la dispoziţie, în cazul în care nu
depune oferta până la data stabilită sau nu câştigă competiţia într-un termen precizat de organizator, care să nu
depăşească 15 zile de la comunicarea rezultatului.
(2) în situaţiile menţionate la alin. (1), ofertantul care a pierdut licitaţia are obligaţia să păstreze confidenţialitatea
informaţiilor la care a avut acces
Art. 208
Contractorul păstrează evidenţa tuturor participanţilor la întâlnirile de negociere, datele de identificare ale acestora şi
angajamentele de confidenţialitate, organizaţiile pe care le reprezintă, tipul şi scopul întâlnirilor, precum şi informaţiile la
care aceştia au avut acces.
Art. 209
Contractanţii care intenţionează să deruleze activităţi industriale cu subcontractanţi sunt obligaţi să respecte
procedurile prevăzute în acest capitol.
Art. 210
Contractantul şi subcontractanţii sunt obligaţi să implementeze şi să respecte toate măsurile de protecţie a
informaţiilor clasificate puse la dispoziţie sau care au fost generate pe timpul derulării contractelor.
Art. 211
Autorităţile desemnate de securitate vor verifica, potrivit competenţelor, dacă obiectivul industrial îndeplineşte
următoarele cerinţe:
a) posedă structură/funcţionar de securitate responsabilă cu protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul
activităţilor contractuale;
b) asigură sprijinul necesar pentru efectuarea inspecţiilor de securitate periodice, pe întreaga durată a contractului
clasificat;
c) nu permite diseminarea, fără autorizaţie scrisă din partea emitentului, a nici unei informaţii clasificate ce i-a fost
încredinţată în cadrul derulării unui contract clasificat;
d) aprobă accesul la informaţiile vehiculate în cadrul contractului clasificat numai persoanelor care deţin certificat de
securitate sau autorizaţie de acces, în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte;
e) dispune de posibilităţile necesare pentru a informa asupra oricărei compromiteri, divulgări, distrugeri, sustrageri,
sabotaje sau activităţi subversive ori altor riscuri la adresa securităţii informaţiilor clasificate vehiculate sau a
persoanelor angajate în derularea contractului respectiv şi orice schimbări privind proprietatea, controlul sau
managementul obiectivului industrial cu implicaţii asupra statutului de securitate al acestuia;
f) impune subcontractanţilor obligaţii de securitate similare cu cele aplicate contractantului;
g) nu utilizează în alte scopuri decât cele specifice contractului informaţiile clasificate la care are acces, fără permisiunea
scrisă a emitentului;
h) înapoiază toate informaţiile clasificate ce i-au fost încredinţate, precum şi pe cele generate pe timpul derulării
contractului, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost
autorizată de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată,
i) respectă procedura stabilită pentru protecţia informaţiilor clasificate legate de contract.
Art. 212
După adjudecarea contractului clasificat, contractantul are obligaţia de a informa ORNISS, în vederea iniţierii procedurii
de obţinere a certificatului de securitate industrială.
Art. 213
Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condiţiile în care:
a) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;
b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce
le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat;
c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către
structura/funcţionarul de securitate şi a semnat fişa individuală de pregătire.
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SECŢIUNEA 4: Procedura de verificare, avizare şi certificare a obiectivelor industriale care negociază
şi derulează contracte clasificate
Art. 214
Verificarea, avizarea şi eliberarea autorizaţiei şi certificatului de securitate industrială reprezintă ansamblul procedural
de securitate ce se aplică numai obiectivelor industriale care au sau vor avea acces la informaţii clasificate în cadrul
contractelor sau subcontractelor secrete de stat, încheiate cu deţinătorii unor astfel de informaţii.
Art. 215
(1) Pentru participarea la negocieri în vederea încheierii unui contract clasificat, conducătorul obiectivului industrial
adresează ORNISS o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de securitate industrială - anexa nr. 24, la care anexează
chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 25.
(2) După obţinerea avizului de la autoritatea desemnată de securitate competentă, ORNISS eliberează autorizaţia de
securitate industrială - anexa nr. 28.
(3) Evidenţa autorizaţiilor de securitate industrială eliberate potrivit alin. (2) se realizează conform anexei nr. 31.
Art. 216
(1) Pentru derularea contractelor clasificate, ORNISS eliberează obiectivelor industriale, certificate de securitate
industrială - anexa nr.29.
(2) Procedura de avizare a eliberării certificatului de securitate industrială se realizează pe baza cererii pentru eliberarea
certificatului de securitate industrială - anexa nr. 30, chestionarului de securitate - anexele nr. 26 şi 27 şi a copiei
anexei de securitate menţionată la art. 201.
(3) ORNISS va ţine evidenţa certificatelor de securitate industrială potrivit anexei nr. 32.
Art. 217
Activitatea de verificare în vederea eliberării autorizaţiei şi a certificatelor de securitate trebuie să asigure îndeplinirea
următoarelor obiective principale:
a) prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informaţii clasificate,
b) garantarea că informaţiile clasificate sunt distribuite pe baza existenţei certificatului de securitate industrială şi a
principiului necesităţii de a cunoaşte;
c) identificarea persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate şi interzicerea
accesului acestora la astfel de informaţii;
d) garantarea faptului că obiectivele industriale au capacitatea de a proteja informaţiile clasificate în procesul de
negociere, respectiv de derulare a contractului.
Art. 218
(1) Pentru a i se elibera autorizaţia şi certificatul de securitate, obiectivul industrial trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
a) să posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform reglementărilor în vigoare;
b) să fie stabil din punct de vedere economic;
c) să nu fi înregistrat o greşeală de management cu implicaţii grave asupra stării de securitate a informaţiilor clasificate
pe care le gestionează;
d) să fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;
e) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de nivel egal celui al informaţiilor
vehiculate în cadrul contractului clasificat.
(2) Neîndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (1), precum şi furnizarea intenţionată a unor informaţii inexacte în
completarea chestionarului sau în documentele prezentate în vederea certificăm constituie elemente de
incompatibilitate în procesul de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.
Art. 219
Obiectivul industrial nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă:
a) este în proces de lichidare;
b) este în stare de faliment ori se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
c) este implicat într-un litigiu care îi afectează stabilitatea economică;
d) nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare către stat;
e) nu şi-a îndeplinit la timp, în mod sistematic, obligaţiile financiare către persoane fizice sau juridice.
Art. 220
(1) Un obiectiv industrial nu corespunde din punct de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate dacă se constată că
prezintă riscuri de securitate. (2) Sunt considerate riscuri de securitate
a) derularea unor activităţi ce contravin intereselor de siguranţă naţională sau angajamentelor pe care România şi le-a
asumat în cadrul acordurilor bilaterale sau multinaţionale;
b) relaţiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
c) asociaţiile, persoane fizice şi juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.
Art. 221
(1) Pentru eliberarea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială, solicitantul va transmite la ORNISS
următoarele documente:
a) cererea de eliberare a autorizaţiei, respectiv a certificatului de securitate industrială,
b) chestionam! de securitate completat, introdus într-un plic separat, sigilat.
(2) Pentru eliberarea certificatului de securitate industrială, solicitantul va ataşa şi o copie a anexei de securitate.
Art. 222
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii, ORNISS va solicita autorităţii desemnate de securitate competente
să efectueze verificările de securitate.
Art. 223
Avizul de securitate eliberat de autoritatea desemnată de securitate competentă trebuie să garanteze că:
a) agentul economic nu prezintă riscuri de securitate;
b) sunt aplicate în mod corespunzător măsurile de securitate fizică, prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi
normele privind accesul persoanelor la informaţii clasificate;
c) obiectivul industrial este solvabil din punct de vedere financiar,
d) obiectivul industrial nu a fost şi nu este implicat sub nici o formă în activitatea unor organizaţii, asociaţii, mişcări,
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grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii
de acte de sabotaj, subversive sau teroriste.
Art. 224
Verificările de securitate se realizează astfel:
a) verificarea de securitate de nivel I - pentru eliberarea avizului necesar autorizaţiei de securitate industrială;
b) verificarea de securitate de nivel II - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
secret;
c) verificarea de securitate de nivel III - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
strict secret;
d) verificarea de securitate de nivel IV - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
strict secret de importanţă deosebită.
Art. 225
În cadrul verificării de securitate se desfăşoară următoarele activităţi:
(1) Pentru verificările de securitate de nivel I:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială, conform anexei nr. 25;
b) verificarea modului de aplicare a prevederilor programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
c) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în negocierea contractului clasificat;
d) verificarea datelor minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a obiectivului industrial -domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare.
(2) Pentru verificările de securitate de nivel II:
a) verificarea corectitudinii dalelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 26;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea unor date minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a obiectivului industrial - domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare;
d) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul secret.
(3) Pentru verificarea de securitate de nivel III:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat,
precum şi a celor desemnate să participe la activităţile de negociere a acestuia;
c) verificarea datelor referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a agentului economic -domeniu şi obiect de
activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care
este asociat, date financiare;
d) verificarea existenţei autorizării sistemului informatic şi de comunicaţii propriu, pentru nivelul strict secret;
e) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret,
f) discuţii cu proprietarii, membrii consiliului director, funcţionarii de securitate, angajaţii, în vederea clarificării datelor
rezultate din chestionar, după caz.
(4) Pentru verificarea de securitate de nivel IV:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea informaţiilor detaliate referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a agentului economic - domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme
la care este asociat, date financiare;
d) verificarea existenţei autorizării sistemului informatic şi de comunicaţii propriu, pentru nivel strict secret de
importanţă deosebită;
e) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret de importanţă deosebită;
f) discuţii cu proprietarii, membrii consiliului director, funcţionarii de securitate, angajaţii, în vederea clarificării datelor
rezultate din chestionar, după caz.
Art. 226
În cazul unui obiectiv industrial la al cărui management/acţionariat participă cetăţeni străini, cetăţeni români care au şi
cetăţenia altui stat sau/şi persoane apatride, ORNISS, împreună cu ADS competentă, va evalua măsura în care
interesul străin ar putea reprezenta o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor secrete de stat, care vor fi
încredinţate acelui obiectiv industrial.
Art. 227
Îîn îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor ce le revin, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, ADS competente
cooperează pe baza protocoalelor ce vor fi încheiate între ele cu avizul ORNISS.
Art. 228
În vederea desfăşurării procedurilor de avizare, obiectivul industrial are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor
ADS în sediile, la echipamentele, operaţiunile şi la alte activităţi, respectiv de a prezenta documentele necesare şi de a
furniza, la cerere, alte date şi informaţii.
Art. 229
(1) Dacă în urma verificării de securitate se constată că sunt îndeplinite cerinţele de securitate necesare asigurării
protecţiei la nivelul de clasificare corespunzător informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat, ORNISS
eliberează şi transmite obiectivului industrial autorizaţia sau certificatul de securitate industrială.
(2) Dacă se constată că obiectivul industrial nu îndeplineşte condiţiile de securitate necesare, ORNISS nu eliberează
autorizaţia sau certificatul de securitate industrială şi informează obiectivul industrial în acest sens. ORNISS nu este
obligat să prezinte motivele refuzului. Refuzul eliberării autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială va fi
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comunicat şi la ADS care a efectuat verificările de securitate.
(3) Când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securităţii, în
luarea deciziei de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială vor avea prioritate interesele de
securitate.
Art. 230
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea avizului de securitate din partea autorităţilor desemnate de securitate,
ORNISS va elibera autorizaţia sau certificatul de securitate industrială ori, după caz, va comunica obiectivului industrial
refuzul eliberării acestora.
Art. 231
Obiectivul industrial are obligaţia de a comunica ORNISS toate modificările survenite privind datele de securitate incluse
în chestionarul completat, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.
Art. 232
Termenele pentru eliberarea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială sunt:
a) pentru autorizaţia de securitate industrială - 60 de zile lucrătoare;
b) pentru certificat de securitate industrială de nivel secret - 90 de zile lucrătoare;
c) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret - 120 de zile lucrătoare;
d) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret de importanţă deosebită - 180 de zile lucrătoare.
Art. 233
(1) Autorizaţia de securitate are valabilitate până la încheierea contractului sau până la retragerea de la negocieri.
(2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) contractul clasificat care a făcut obiectul negocierilor este adjudecat,
contractantul este obligat să solicite la ORNISS eliberarea certificatului de securitate industrială.
(3) Termenul de valabilitate al certificatului de securitate industrială este determinat de perioada derulării contractului
clasificat, dar nu mai mult de 3 ani, după care contractantul este obligat să solicite revalidarea acestuia.
Art. 234
În situaţia în care ORNISS decide retragerea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială va înştiinţa
contractantul, contractorul şi autoritatea desemnată de securitate competentă.
Art. 235
Autorizaţia sau certificatul de securitate industrială se retrage de ORNISS în următoarele cazuri:
a) la solicitarea obiectivului industrial;
b) la propunerea motivată a autorităţii desemnate de securitate competente;
c) la expirarea termenului de valabilitate,
d) la încetarea contractului;
e) la schimbarea nivelului de certificare acordat iniţial.
CAPITOLUL VIII: PROTECŢIA SURSELOR GENERATOARE DE INFORMAŢII - INFOSEC
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 236
Modalităţile şi măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate care se prezintă în format electronic sunt similare celor pe
suport de hârtie.
Art. 237
Termenii specifici, folosiţi în prezentul capitol, cu aplicabilitate în domeniul INFOSEC, se definesc după cum urmează:
- INFOSEC - ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, stocate sau
transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva ameninţărilor
şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii
informaţiilor clasificate precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental
sau intenţionat. Măsurile INFOSEC acoperă securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, a emisiilor, securitatea
criptografică, precum şi depistarea şi prevenirea ameninţărilor la care sunt expuse informaţiile şi sistemele;
- informaţiile în format electronic - texte, date, imagini, sunete, înregistrate pe dispozitive de stocare sau pe suporturi
magnetice, optice, electrice ori transmise sub formă de curenţi, tensiuni sau câmp electromagnetic, în eter sau în reţele
de comunicaţii;
- sistemul de prelucrare automată a datelor - SPAD - ansamblul de elemente interdependente în care se includ:
echipamentele de calcul, produsele software de bază şi aplicative, metodele, procedeele şi, dacă este cazul, personalul,
organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de stocare, prelucrare automată şi transmitere a informaţiilor în
format electronic, şi care se află sub coordonarea şi controlul unei singure autorităţi. Un SPAD poate să cuprindă
subsisteme, iar unele dintre acestea pot fi ele însele SPAD;
- componentele specifice de securitate ale unui SPAD, necesare asigurării unui nivel corespunzător de protecţie pentru
informaţiile clasificate care urmează a fi stocate sau procesate într-un SPAD, sunt:
- funcţii şi caracteristici hardware/firmware/software;
- proceduri de operare şi moduri de operare;
- proceduri de evidenţă;
- controlul accesului;
- definirea zonei de operare a SPAD;
- definirea zonei de operare a posturilor de lucru/a terminalelor la distanţă;
- restricţii impuse de politica de management,
- structuri fizice şi dispozitive;
- mijloace de control pentru personal şi comunicaţii;
- reţele de transmisii de date - RTD - ansamblul de elemente interdependente în care se includ: echipamente,
programe şi dispozitive de comunicaţie, tehnică de calcul hardware şi software, metode şi proceduri pentru transmisie
şi recepţie de date şi controlul reţelei, precum şi, dacă este cazul, personalul aferent. Toate acestea sunt organizate
astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de transmisie a informaţiilor în format electronic între două sau mai multe
SPAD sau să permită interconectarea cu alte RTD-uri. O RTD poate utiliza serviciile unuia sau mai multor sisteme de
comunicaţii; mai multe RTD pot utiliza serviciile unuia şi aceluiaşi sistem de comunicaţii.
Caracteristicile de securitate ale unei RTD cuprind: caracteristicile de securitate ale sistemelor SPAD individuale
conectate, împreună cu toate componentele şi facilităţile asociate reţelei - facilităţi de comunicaţii ale reţelei,
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mecanisme şi proceduri de identificare şi etichetare, controlul accesului, programe şi proceduri de control şi revizie -
necesare pentru a asigura un nivel corespunzător de protecţie pentru informaţiile clasificate, care sunt transmise prin
intermediul RTD;
- RTD locală - reţea de transmisii de date care interconectează mai multe computere sau echipamente de reţea,
situate în acelaşi perimetru;
- sistemul informatic şi de comunicaţii - SIC ansamblu informatic prin intermediul căruia se stochează, se procesează
şi se transmit informaţii în format electronic, alcătuit din cel puţin un SPAD, izolat sau conectat la o RTD. Poate avea o
configuraţie complexă, formată din mai multe SPAD-uri şi/sau RTD-uri interconectate,
- securitatea SPAD, RTD şi SIC - aplicarea măsurilor de securitate la SPAD şi RTD - SIC cu scopul de a preveni sau
împiedica extragerea sau modificarea informaţiilor clasificate stocate, procesate, transmise prin intermediul acestora -
prin interceptare, alterare, distrugere, accesare neautorizată cu mijloace electronice, precum şi invalidarea de servicii
sau funcţii, prin mijloace specifice,
- confidenţialitatea - asigurarea accesului la informaţii clasificate numai pe baza certificatului de securitate al persoanei,
în acord cu nivelul de secretizare a informaţiei accesate şi a permisiunii rezultate din aplicarea principiului nevoii de a
cunoaşte;
- integritatea - interdicţia modificării - prin ştergere sau adăugare - ori a distrugerii în mod neautorizat a informaţiilor
clasificate;
- disponibilitatea - asigurarea condiţiilor necesare regăsirii şi folosirii cu uşurinţă, ori de câte ori este nevoie, cu
respectarea strictă a condiţiilor de confidenţialitate şi integritate a informaţiilor clasificate;
- autenticitatea - asigurarea posibilităţii de verificare a identităţii pe care un utilizator de SPAD sau RTD pretinde că o
arc;
- nerepudierea - măsură prin care se asigură faptul că, după emiterea/recepţionarea unei informaţii într-un sistem de
comunicaţii securizat, expeditorul/destinatarul nu poate nega, în mod fals, că a expediat/primit informaţii;
- risc de securitate - probabilitatea ca o ameninţare sau o vulnerabilitate ale SPAD sau RTD - SIC să se materializeze în
mod efectiv;
- managementul de risc - are ca scop identificarea, controlul şi minimizarea riscurilor de securitate şi este o activitate
continuă de stabilire şi menţinere a unui nivel de securitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - TIC -
într-o unitate, în sensul că, pornind de la analiza de risc, identifică şi evaluează ameninţările şi vulnerabilităţile şi propune
aplicarea măsurilor adecvate de contracarare, proiectate la un preţ de cost corelat cu consecinţele care ar decurge din
divulgarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor care trebuie protejate,
- regula celor doi - obligativitatea colaborării a două persoane pentru îndeplinirea unei activităţi specifice;
- produs informatic de securitate - componentă de securitate care se încorporează într-un SPAD sau RTD - SIC şi care
serveşte la sporirea sau asigurarea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor
stocate, procesate sau transmise;
- securitatea calculatoarelor - COMPUSEC - aplicarea la nivelul fiecărui calculator a facilităţilor de securitate hardware,
software şi firmware, pentru a preveni divulgarea, manevrarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a informaţiilor
clasificate ori invalidarea neautorizată a unor funcţii;
- securitatea comunicaţiilor - COMSEC - aplicarea măsurilor de securitate în telecomunicaţii, cu scopul de a proteja
mesajele dintr-un sistem de telecomunicaţii, care ar putea fi interceptate, studiate, analizate şi, prin reconstituire, pot
conduce la dezvăluiri de informaţii clasificate.
COMSEC reprezintă ansamblul de proceduri, incluzând:
- a) măsuri de securitate a transmisiilor;
- b) măsuri de securitate împotriva radiaţiilor - TEMPEST;
- c) măsuri de acoperire criptologică;
- d) măsuri de securitate fizică, procedurală, de personal şi a documentelor;
- e) măsuri COMPUSEC;
- TEMPEST - ansamblul măsurilor de testare şi de realizare a securităţii împotriva scurgerii de informaţii, prin
intermediul emisiilor electromagnetice parazite;
- evaluarea - examinarea detaliată, din punct de vedere tehnic şi funcţional, a aspectelor de securitate ale SPAD şi RTD
- SIC sau a produselor de securitate, de către o autoritate abilitată în acest sens.
Prin procesul de evaluare se verifică:
- a) prezenţa facilităţilor/funcţiilor de securitate cerute;
- b) absenţa efectelor secundare compromiţătoare care ar putea decurge din implementarea facilităţilor de securitate;
- c) funcţionalitatea globală a sistemului de securitate;
- d) satisfacerea cerinţelor de securitate specifice pentru un SPAD şi RTD - SIC,
- e) stabilirea nivelului de încredere al SPAD sau RTD - SIC ori al produselor informatice de securitate implementate;
- f) existenţa performanţelor de securitate ale produselor informatice de securitate -instalate în SPAD sau RTD - SIC;
- certificarea - emiterea unui document de constatare, la care se ataşează unul de analiză, în care sunt prezentate
modul în care a decurs evaluarea şi rezultatele acesteia, în documentul de constatare se menţionează măsurile în care
SPAD şi RTD - SIC satisfac cerinţele de securitate, precum şi măsura în care produsele informatice de securitate
răspund exigenţelor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în format electronic;
- acreditarea - etapa de acordare a autorizării şi aprobării unui SPAD sau RTD - SIC de a prelucra informaţii clasificate,
în spaţiul/mediul operaţional propriu.
Etapa de acreditare trebuie să se desfăşoare după ce s-au implementat toate procedurile de securitate şi după ce s-a
atins un nivel suficient de protecţie a resurselor de sistem. Acreditarea se face, în principal, pe baza CSS şi include
următoarele:
- a) notă justificativă despre obiectivul acreditării sistemului, nivelul/nivelurile de clasificare a informaţiilor care urmează
să fie procesate şi vehiculate, modul/modurile de operare protejată propuse;
- b) notă justificativă despre managementul riscurilor - modul de tratare, gestionare şi rezolvare a riscurilor - în care
se specifică pericolele şi punctele vulnerabile, precum şi măsurile adecvate de contracarare a acestora;
- c) o descriere detaliată a facilităţilor de securitate şi a procedurilor propuse, destinate SPAD sau RTD - SIC. Această
descriere va reprezenta clementul esenţial pentru finalizarea procesului de acreditare;
- d) planul de implementare şi întreţinere a caracteristicilor de securitate;
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- e) planul de desfăşurare a etapelor de testare, evaluare şi certificare a securităţii SPAD sau RTD - SIC;
- f) certificatul şi, acolo unde este necesar, elemente de acreditare suplimentare;
- zona SPAD - reprezintă o zonă de lucru în care se găsesc şi operează unul sau mai multe calculatoare, unităţi
periferice locale şi de stocare, mijloace de control şi echipament specific de reţea şi de comunicaţii. Zona SPAD nu
include zona în care sunt amplasate terminale, echipamente periferice sau staţii de lucru la distanţă, chiar dacă aceste
echipamente sunt conectate la echipamentul central de calcul din zona SPAD;
- zona terminal/staţie de lucru la distanţă - reprezintă o zonă, separată de zona SPAD, în care se găsesc:
- a) elemente de tehnică de calcul;
- b) echipamentele periferice locale, terminale sau staţii de lucru la distanţă, conectate la echipamentele din zona
SPAD;
- c) echipamente de comunicaţii;
- ameninţarea - posibilitatea de compromitere accidentală sau deliberată a securităţii SPAD sau RTD -SIC, prin
pierderea confidenţialităţii, a integrităţii sau disponibilităţii informaţiilor în format electronic sau prin afectarea funcţiilor
care asigură autenticitatea şi nerepudierea informaţiilor;
- vulnerabilitatea - slăbiciune sau lipsă de control care ar putea permite sau facilita o manevră tehnică, procedurală sau
operaţională, prin care se ameninţă o valoare sau ţintă specifică.
Art. 238
Abrevierile utilizate în prezentul capitol semnifică:
a) CSTIC- componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor instituită în unităţile deţinătoare de
informaţii clasificate;
b) TIC - tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
c) CSS - cerinţele de securitate specifice.
Art. 239
(1) Informaţiile care se prezintă în format electronic pot fi:
a) stocate şi procesate în cadrul SPAD sau transmise prin intermediul RTD;
b) stocate şi transportate prin intermediul suporturilor de memorie, dispozitivelor electronice - cipuri de memorie,
hârtie perforată sau alte suporturi specifice.
(2) încărcarea informaţiilor pe mediile prevăzute în alin.(l) lit.b, precum şi interpretarea lor pentru a deveni inteligibile,
se face cu ajutorul echipamentelor electronice specializate.
Art. 240
(1) Sistemele SPAD şi RTD - SIC au dreptul să stocheze, să proceseze sau să transmită informaţii clasificate, numai
dacă sunt autorizate potrivit prezentei hotărâri.
(2) în vederea autorizării SPAD şi RTD - SIC unităţile vor întocmi, cu aprobarea organelor lor de conducere, strategia
proprie de securitate, în baza căreia vor implementa sisteme proprii de securitate, care vor include utilizarea de
produse specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, personal instruit şi măsuri de protecţie a informaţiei,
incluzând controlul accesului la sistemele şi serviciile informatice şi de comunicaţii, pe baza principiului necesităţii de a
cunoaşte şi al nivelului de secretizare atribuit.
(3) SPAD şi RTD - SIC vor fi supuse procesului de acreditare, urmat de evaluări periodice, în vederea menţinerii
acreditării.
Art. 241
(1) Aplicarea reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în format electronic funcţionează
unitar la nivel naţional. Sistemul de emitere şi implementare a măsurilor de securitate adresate protecţiei informaţiilor
clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise de SPAD sau RTD - SIC, precum şi controlul modului de
implementare a măsurilor de securitate se realizează de către o structură funcţională cu atribuţii de reglementare,
control şi autorizare, care include:
a) o agenţie pentru acordarea acreditării de funcţionare în regim de securitate;
b) o agenţie care elaborează şi implementează metode, mijloace şi măsuri de securitate;
c) o agenţie responsabilă cu protecţia criptografică.
(2) Agenţiile menţionate la alin. (1) sunt subordonate instituţiei desemnate la nivel naţional, pentru protecţia
informaţiilor clasificate, ORNISS.
(3) Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în format electronic trebuie reactualizate permanent, prin depistare,
documentare şi gestionare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa informaţiilor clasificate şi sistemelor care le
prelucrează, stochează şi transmit.
Art. 242
Măsurile de securitate INFOSEC vor fi structurate după nivelul de clasificare al informaţiilor pe care le protejează şi în
conformitate cu conţinutul acestora.
Art. 243
Conducătorul unităţii deţinătoare de informaţii clasificate răspunde de securitatea propriilor informaţii care sunt
stocate, procesate sau transmise în SPAD sau RTD - SIC.
Art. 244
(1) în fiecare unitate care administrează SPAD şi RTD -SIC în care se stochează, se procesează sau se transmit
informaţii clasificate, se va institui o componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - CSTIC,
în subordinea structurii/funcţionarului de securitate.
(2) în funcţie de volumul de activitate şi dacă cerinţele de securitate permit, atribuţiile CSTIC pot fi îndeplinite numai de
către funcţionarul de securitate TIC sau pot fi preluate, în totalitate, de către structura/funcţionarul de securitate din
unitate.
(3) CSTIC îndeplineşte atribuţii privind:
a) implementarea metodelor, mijloacelor şi măsurilor necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
b) exploatarea operaţională a SPAD şi RTD - SIC în condiţii de securitate;
c) coordonarea cooperării dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD - SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
d) implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD - SIC.
(4) CSTIC reprezintă punctul de contact al agenţiilor competente cu unităţile care deţin în administrare SPAD sau RTD-
SIC şi, după caz, poate fi învestită, temporar, de către aceste agenţii, cu unele dintre atribuţiile lor.
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(5) Propunerile pe linie de securitate avansate de către CSTIC devin operaţionale numai după ce au fost aprobate de
către conducerea unităţii care deţine în administrare respectivul SPAD sau RTD - SIC.
Art. 245
CSTIC se instituie la nivelul fiecărei SPAD şi RTD - SIC şi reprezintă persoana sau compartimentul cu responsabilitatea
delegată de către agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii de a implementa metodele, mijloacele şi
măsurile de securitate şi de a exploata SPAD şi RTD - SIC în condiţii de securitate.
Art. 246
CSTIC este condusă de către funcţionarul de securitate TIC şi are în compunere administratorii de securitate şi, după
caz, şi alţi specialişti din SPAD sau RTD - SIC. Toată structura CSTIC face parte din personalul unităţii care
administrează SPAD sau RTD - SIC.
Art. 247
Exercitarea atribuţiilor CSTIC trebuie să cuprindă întregul ciclu de viaţă al SPAD sau RTD -SIC, începând cu proiectarea,
continuând cu elaborarea specificaţiilor, testarea instalării, acreditarea, testarea periodică în vederea reacreditării,
exploatarea operaţională, modificarea şi încheind cu scoaterea din uz. în anumite situaţii, rolul CSTIC poate fi preluat de
către alte componente ale unităţii, în decursul ciclului de viaţă.
Art. 248
CSTIC mijloceşte cooperarea dintre conducerea unităţii căreia îi aparţine SPAD sau RTD - SIC şi agenţia pentru
acreditare de securitate, atunci când unitatea:
a) planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;
b) propune schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;
c) propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;
d) propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC;
e) propune schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau
RTD - SIC;
f) iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD - SIC care au fost deja acreditate;
g) planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD - SIC
deja acreditate.
Art. 249
CSTIC, cu aprobarea autorităţii de acreditare de securitate, stabileşte standardele şi procedurile de securitate care
trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD - SIC şi
răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a
SPAD şi RTD - SIC.
Art. 250
CSTIC stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC, încă de la înfiinţare,
responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC respective.
Art. 251
Activitatea INFOSEC din SPAD şi RTD - SIC, desfăşurată de către CSTIC, trebuie condusă şi coordonată de persoane
care deţin certificat de securitate corespunzător, cu pregătire de specialitate în domeniul sistemelor TIC precum şi al
securităţii acestora, obţinută în instituţii de învăţământ acreditate INFOSEC, sau care au lucrat în domeniu cel puţin 5
ani.
Art. 252
Protecţia SPAD şi RTD - SIC din compunerea sistemelor de armament şi de detecţie va fi definită în contextul general al
sistemelor din care acestea fac parte şi va fi realizată prin aplicarea prevederilor prezentelor standarde.
SECŢIUNEA 2: Structuri organizatorice cu atribuţii specifice în domeniul INFOSEC
A. Agenţia de acreditare de securitate
Art. 253
Agenţia de acreditare de securitate este subordonată instituţiei desemnate la nivel naţional pentru protecţia
informaţiilor clasificate, are reprezentanţi delegaţi din cadrul ADS implicate, în funcţie de SPAD şi RTD -SIC care trebuie
acreditate, şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură, la nivel naţional, acreditarea de securitate şi reacreditarea SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează
sau transmit informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare a acestora;
b) asigură evaluarea şi certificarea sistemelor SPAD şi RTD - SIC sau a unor elemente componente ale acestora;
c) stabileşte criteriile de acreditare de securitate pentru SPAD şi RTD - SIC.
Art. 254
Agenţia de acreditare de securitate îşi exercită atribuţiile în domeniul INFOSEC în numele instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate şi are responsabilitatea de a impune standarde de securitate în acest
domeniu.
B. Agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii
Art. 255
Agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii este structura subordonată instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor electronice clasificate, având reprezentanţi delegaţi din cadrul ADS implicate care
acţionează la nivel naţional.
Art. 256
Agenţia este responsabilă de conceperea şi implementarea mijloacelor, metodelor şi măsurilor de protecţie a
informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SPAD şi RTD -SIC şi are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin
intermediul SPAD şi RTD - SIC;
b) elaborează şi promovează reglementări şi standarde specifice;
c) analizează cauzele incidentelor de securitate şi gestionează baza de date privind ameninţările şi vulnerabilităţile din
sistemele de comunicaţie şi informatice, necesare pentru elaborarea managementul de risc;
d) semnalează agenţiei de acreditare de securitate incidentele de securitate în domeniu;
e) integrează măsurile privind protecţia fizică, de personal, a documentelor administrative, COMPUSEC, COMSEC,
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TEMPEST şi criptografică,
f) execută inspecţii periodice asupra SPAD şi RTD - SIC în vederea reacreditării;
g) supune certificării şi autorizării sistemele de securitate specifice SPAD şi RTD - SIC.
Art. 257
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii cooperează cu agenţia de
acreditare de securitate, cu agenţia de protecţie criptografică şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniu.
C. Agenţia de protecţie criptografică
Art. 258
Agenţia de protecţie criptografică se organizează la nivel naţional, este subordonată instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate şi are următoarele atribuţii principale:
a) asigură managementul materialelor şi echipamentelor criptografice;
b) realizează distribuirea materialelor şi echipamentelor criptografice;
c) raportează instituţiei desemnate la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate incidentele de securitate cu
care s-a confruntat;
d) cooperează cu agenţia de acreditare de securitate, cu agenţia de concepere şi implementare a metodelor,
mijloacelor şi măsurilor de securitate şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniu.
SECŢIUNEA 3: Măsuri, cerinţe şi moduri de operare
A. Măsuri şi cerinţe specifice INFOSEC
Art. 259
(1) Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în format electronic se aplică sistemelor SPAD şi RTD - SIC care
stochează, procesează sau transmit asemenea informaţii.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii clasificate au obligaţia de a stabili şi implementa un ansamblu de măsuri de
securitate a sistemelor SPAD şi RTD - SIC - fizice, de personal, administrative, de tip TEMPEST şi criptografic.
Art. 260
Măsurile de securitate destinate protecţiei SPAD şi RTD - SIC trebuie să asigure controlul accesului pentru prevenirea
sau detectarea divulgării neautorizate a informaţiilor. Procesul de certificare şi acreditare va stabili dacă aceste măsuri
sunt corespunzătoare.
B. Cerinţe de securitate specifice SPAD şi RTD - SIC
Art. 261
(1) Cerinţele de securitate specifice - CSS se constituie într-un document încheiat între agenţia de acreditare de
securitate şi CSTIC, ce va cuprinde principii şi măsuri de securitate care trebuie să stea la baza procesului de certificare
şi acreditare a SPAD sau RTD - SIC.
(2) CSS se elaborează pentru fiecare SPAD şi RTD -SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii
clasificate, sunt stabilite de către CSTIC şi aprobate de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 262
CSS vor fi formulate încă din faza de proiectare a SPAD sau RTD - SIC şi vor fi dezvoltate pe tot ciclul de viaţă al
sistemului.
Art. 263
CSS au la bază standardele naţionale de protecţie, parametrii esenţiali ai mediului operaţional, nivelul minim de
autorizare a personalului, nivelul de clasificare a informaţiilor gestionate şi modul de operare a sistemului care urmează
să fie acreditat.
C. Moduri de operare
Art. 264
SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate vor fi certificate şi acreditate să
opereze, pe anumite perioade de timp, în unul din următoarele moduri de operare:
a) dedicat;
b) de nivel înalt;
c) multi-nivel.
Art. 265
(1) în modul de operare dedicat, toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau la RTD trebuie să aibă certificat de
securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme.
Necesitatea de a cunoaşte pentru aceste persoane se stabileşte cu privire la toate informaţiile stocate, procesate sau
transmise în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(2) în acest mod de operare, principiul necesităţii de a cunoaşte nu impune o separare a informaţiilor în cadrul SPAD
sau RTD, ca mijloc de securitate a SIC. Celelalte măsuri de protecţie prevăzute vor asigura îndeplinirea cerinţelor
impuse de cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor gestionate şi de toate categoriile de informaţii cu destinaţie
specială stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD sau RTD.
Art. 266
(1) în modul de operare de nivel înalt, toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau la RTD SIC trebuie să aibă
certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul
SPAD sau RTD - SIC, iar accesul la informaţii se va face diferenţiat, conform principiului necesităţii de a cunoaşte.
(2) Pentru a asigura accesul diferenţiat la informaţii, conform principiului necesităţii de a cunoaşte, se instituie facilităţi
de securitate care să asigure un acces selectiv la informaţii în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(3) Celelalte măsuri de protecţie vor satisface cerinţele pentru cel mai înalt nivel de clasificare şi pentru toate categoriile
de informaţii cu destinaţie specială stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(4) Toate informaţiile stocate, procesate sau vehiculate în cadrul unui SPAD sau RTD - SIC în acest mod de operare
vor fi protejate ca informaţii cu destinaţie specială, având cel mai înalt nivel de clasificare care a fost constatat în
mulţimea informaţiilor stocate, procesate sau vehiculate prin sistem.
Art. 267
(1) în modul de operare multi-nivel, accesul la informaţiile clasificate se face diferenţiat, potrivit principiului necesităţii de
a cunoaşte, conform următoarelor reguli:
a) nu toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau RTD -SIC au certificat de securitate pentru acces la informaţii de
cel mai înalt nivel de clasificare care sunt stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme;
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b) nu toate persoanele cu acces la SPAD sau RID - SIC au acces la toate informaţiile stocate, procesate sau transmise
prin aceste sisteme.
(2) Aplicarea regulilor prevăzute la alin. (1) impune instituirea, în compensaţie, a unor facilităţi de securitate care să
asigure un mod selectiv, individual, de acces la informaţiile clasificate din cadrul SPAD sau RTD -SIC.
D. Administratorii de securitate
Art. 268
(1) Securitatea SPAD a reţelei şi a obiectivului SIC se asigură prin funcţiile de administrator de securitate.
(2) Administratorii de securitate sunt:
a) administratorul de securitate al SPAD;
b) administratorul de securitate al reţelei;
c) administratorul de securitate al obiectivului SIC.
(3) Funcţiile de administratori de securitate trebuie să asigure îndeplinirea atribuţiilor CSTIC. Dacă este cazul, aceste
funcţii pot fi cumulate de către un singur specialist.
Art. 269
(1) CSTIC desemnează un administrator de securitate al SPAD responsabil cu supervizarea dezvoltării, implementării şi
administrării măsurilor de securitate dintr-un SPAD, inclusiv participarea la elaborarea procedurilor operaţionale de
securitate.
(2) La recomandarea autorităţii de acreditare de securitate, CSTIC poate desemna structuri de administrare ale SPAD
care îndeplinesc aceleaşi atribuţii.
Art. 270
Administratorul de securitate al reţelei este desemnat de CSTIC pentru un SIC de mari dimensiuni sau în cazul
interconectării mai multor SPAD şi îndeplineşte atribuţii privind managementul securităţii comunicaţiilor.
Art. 271
(1) Administratorul de securitate al obiectivului SIC este desemnat de CSTIC sau de autoritatea de securitate
competentă şi răspunde de asigurarea implementării şi menţinerea măsurilor de securitate aplicabile obiectivului SIC
respectiv.
(2) Responsabilităţile unui administrator de securitate al obiectivului SIC pot fi îndeplinite de către structura/funcţionarul
de securitate al unităţii, ca parte a îndatoririlor sale profesionale.
(3) Obiectivul SIC reprezintă un amplasament specific sau un grup de amplasamente în care funcţionează un SPAD
şi/sau RTD. Responsabilităţile şi măsurile de securitate pentru fiecare zonă de amplasare a unui terminal/staţie de lucru
care funcţionează la distanţă trebuie explicit determinate.
E. Utilizatorii şi vizitatorii
Art. 272
(1) Toţi utilizatorii de SPAD sau RTD - SIC poartă responsabilitatea în ce priveşte securitatea acestor sisteme -
raportate, în principal, la drepturile acordate şi sunt îndrumaţi de către administratorii de securitate
(2) Utilizatorii vor fi autorizaţi pentru clasa şi nivelul de secretizare a informaţiilor clasificate stocate, procesate sau
transmise în SPAD sau RTD - SIC. La acordarea accesului la informaţii, individual, se va urmări respectarea principiului
necesităţii de a cunoaşte.
(3) Informarea şi conştientizarea utilizatorilor asupra îndatoririlor lor de securitate trebuie să asigure o eficacitate
sporită a sistemului de securitate.
Art. 273
Vizitatorii trebuie să aibă autorizare de securitate de nivel corespunzător şi să îndeplinească principiul necesităţii de a
cunoaşte, în situaţia în care accesul unui vizitator fără autorizare de securitate este considerat necesar, vor fi luate
măsuri de securitate suplimentare pentru ca acesta să nu poată avea acces la informaţiile clasificate.
SECŢIUNEA 4: Componentele EVFOSEC
A. Securitatea personalului
Art. 274
(1) Utilizatorii SPAD şi RTD - SIC sunt autorizaţi şi li se permite accesul la informaţii clasificate pe baza principiului
necesităţii de a cunoaşte şi în funcţie de nivelul de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin
aceste sisteme.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii clasificate în format electronic au obligaţia de a institui măsuri speciale pentru
instruirea şi supravegherea personalului, inclusiv a personalului de proiectare de sistem care are acces la SPAD şi RTD,
în vederea prevenirii şi înlăturării vulnerabilităţilor faţă de accesarea neautorizată.
Art. 275
În proiectarea SPAD şi RTD - SIC trebuie să se aibă în vedere ca atribuirea sarcinilor şi răspunderilor personalului să se
facă în aşa fel încât să nu existe o persoană care să aibă cunoştinţă sau acces la toate programele şi cheile de
securitate - parole, mijloace de identificare personală.
Art. 276
Procedurile de lucru ale personalului din SPAD şi RTD - SIC trebuie să asigure separarea între operaţiunile de
programare şi cele de exploatare a sistemului sau reţelei. Este interzis, cu excepţia unor situaţii speciale, ca personalul
să facă atât programarea, cât şi operarea sistemelor sau reţelelor şi trebuie instituite proceduri speciale pentru
depistarea acestor situaţii.
Art. 277
Pentru orice fel de modificare aplicată unui sistem SPAD sau RTD - SIC este obligatorie colaborarea a cel puţin două
persoane - regula celor doi. Procedurile de securitate vor menţiona explicit situaţiile în care regula celor doi trebuie
aplicată.
Art. 278
Pentru a asigura implementarea corectă a măsurilor de securitate, personalul SPAD şi RTD -SIC şi personalul care
răspunde de securitatea acestora trebuie să fie instruit şi informat astfel încât să îşi cunoască reciproc atribuţiile.
B. Securitatea fizică
Art. 279
Zonele în care sunt amplasate SPAD şi/sau RTD - SIC şi cele cu terminale la distantă, în care sunt prezentate, stocate,
procesate sau transmise informaţii clasificate ori în care este posibil accesul potenţial la astfel de informaţii, se declară
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zone de securitate clasa I sau clasa II ale obiectivului şi se supun măsurilor de protecţie fizică stabilite prin prezentele
standarde.
Art. 280
În zonele în care sunt amplasate sisteme SPAD şi terminale la distanţă - staţii de lucru, unde se procesează şi/sau pot
fi accesate informaţii clasificate, se aplică următoarele măsuri generale de securitate:
a) intrarea personalului şi a materialelor, precum şi plecarea în/din aceste zone sunt controlate prin mijloace bine
stabilite;
b) zonele şi locurile în care securitatea SPAD sau RTD - SIC sau a terminalelor la distanţă poate fi modificată nu trebuie
să fie niciodată ocupate de un singur angajat autorizat;
c) persoanelor care solicită acces temporar sau cu intermitenţe în aceste zone trebuie să li se autorizeze accesul, ca
vizitatori, de către responsabilul pe probleme de securitate al zonei, desemnat de către administratorul de securitate al
obiectivului SIC. Vizitatorii vor fi însoţiţi permanent, pentru a avea garanţia că nu pot avea acces la informaţii clasificate
şi nici la echipamentele utilizate.
Art. 281
În funcţie de riscul de securitate şi de nivelul de secretizare al informaţiilor stocate, procesate şi transmise, se impune
cerinţa de aplicare a regulii de lucru cu două persoane şi în alte zone, ce vor fi stabilite în stadiul iniţial al proiectului şi
prezentate în cadrul CSS.
Art. 282
Când un SPAD este exploatat în mod autonom, deconectat în mod permanent de alte SPAD, ţinând cont de condiţiile
specifice, de alte măsuri de securitate, tehnice sau procedurale şi de rolul pe care îl are respectivul SPAD în funcţionarea
de ansamblu a sistemului, agenţia de acreditare de securitate trebuie să stabilească măsuri specifice de protecţie,
adaptate la structura acestui SPAD, conform nivelului de clasificare a informaţiilor gestionate.
C. Controlul accesului la SPAD şi/sau la RTD -SIC
Art. 283
Toate informaţiile şi materialele care privesc accesul la un SPAD sau RTD - SIC sunt controlate şi protejate prin
reglementări corespunzătoare nivelului de clasificare cel mai înalt şi specificului informaţiilor la care respectivul SPAD sau
RTD - SIC permite accesul.
Art. 284
Când nu mai sunt utilizate, informaţiile şi materialele de control specificate la articolul precedent trebuie să fie distruse
conform prevederilor prezentelor standarde.
D. Securitatea informaţiilor clasificate în format electronic
Art. 285
Informaţiile clasificate în format electronic trebuie să fie controlate conform regulilor INFOSEC, înainte de a fi transmise
din zonele SPAD şi RTD - SIC sau din cele cu terminale la distanţă.
Art. 286
Modul în care este prezentată informaţia în clar, chiar dacă se utilizează codul prescurtat de transmisie sau
reprezentarea binară ori alte forme de transmitere la distanţă, nu trebuie să influenţeze nivelul de clasificare acordat
informaţiilor respective.
Art. 287
Când informaţiile sunt transferate între diverse SPAD sau RTD - SIC, ele trebuie să fie protejate atât în timpul
transferului, cât şi la nivelul sistemelor informatice ale beneficiarului, corespunzător cu nivelul de clasificare al
informaţiilor transmise.
Art. 288
Toate mediile de stocare a informaţiilor se păstrează într-o modalitate care să corespundă celui mai înalt nivel de
clasificare a informaţiilor stocate sau suporţilor, fiind protejate permanent.
Art. 289
Copierea informaţiilor clasificate situate pe medii de stocare specifice TIC se execută în conformitate cu prevederile din
procedurile operaţionale de securitate.
Art. 290
Mediile refolosibile de stocare a informaţiilor utilizate pentru înregistrarea informaţiilor clasificate îşi menţin cea mai
înaltă clasificare pentru care au fost utilizate anterior, până când respectivelor informaţii li se reduce nivelul de clasificare
sau sunt declasificate, moment în care mediile susmenţionate se reclasifică în mod corespunzător sau sunt distruse în
conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
E. Controlul şi evidenţa informaţiilor în format electronic
Art. 291
(1) Evidenţa automată a accesului la informaţiile clasificate în format electronic se ţine în registrele de acces şi trebuie
realizată necondiţionat prin software.
(2) Registrele de acces se păstrează pe o perioadă stabilită de comun acord între agenţia de acreditare de securitate şi
CSTIC.
(3) Perioada minimă de păstrare a registrelor de acces la informaţiile strict secrete de importanţă deosebită este de 10
ani, iar a registrelor de acces la informaţiile strict secrete şi secrete, de cel puţin 3 ani.
Art. 292
(1) Mediile de stocare care conţin informaţii clasificate utilizate în interiorul unei zone SPAD pot fi manipulate ca unic
material clasificat, cu condiţia ca materialul să fie identificat, marcat cu nivelul său de clasificare şi controlat în interiorul
zonei SPAD, până în momentul în care este distrus, redus la o copie de arhivă sau pus într-un dosar permanent.
(2) Evidenţele acestora vor fi menţinute în cadrul zonei SPAD până când sunt supuse controlului sau distruse, conform
prezentelor standarde.
Art. 293
În cazul în care un mediu de stocare este generat într-un SPAD sau RTD - SIC, iar apoi este transmis într-o zonă cu
terminal/staţie de lucru la distanţă, se stabilesc proceduri adecvate de securitate, aprobate de către agenţia de
acreditare de securitate. Procedurile trebuie să cuprindă şi instrucţiuni specifice privind evidenţa informaţiilor în format
electronic.
F. Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic
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Art. 294
(1) Toate mediile de stocare secrete de stat se identifică şi se controlează în mod corespunzător nivelului de
secretizare.
(2) Pentru informaţiile neclasificate sau secrete de serviciu se aplică regulamente de securitate interne.
(3) Identificarea şi controalele trebuie să asigure următoarele cerinţe:
a) Pentru nivelul secret:
- un mijloc de identificare - număr de serie şi marcajul nivelului de clasificare - pentru fiecare astfel de mediu, în mod
separat;
- proceduri bine definite pentru emiterea, primirea, retragerea, distrugerea sau păstrarea mediilor de stocare;
- evidenţele manuale sau tipărite la imprimantă, indicând conţinutul şi nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate
pe mediile de stocare.
b) Pentru nivelul strict secret şi strict secret de importanţă deosebită, informaţiile detaliate asupra mediului de stocare,
incluzând conţinutul şi nivelul de clasificare, se ţin într-un registru adecvat.
Art. 295
Controlul punctual şi de ansamblu al mediilor de stocare, pentru a asigura compatibilitatea cu procedurile de identificare
şi control în vigoare, trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe:
a) pentru nivelul secret - controalele punctuale ale prezenţei fizice şi conţinutului mediilor de stocare se efectuează
periodic, verificându-se dacă acele medii de stocare nu conţin informaţii cu un nivel de clasificare superior;
b) pentru nivelul strict secret - toate mediile de stocare se inventariază periodic, controlând punctual prezenţa lor fizică
şi conţinutul, pentru a verifica dacă pe acele medii nu sunt stocate informaţii cu un nivel de clasificare superior;
c) pentru nivelul strict secret de importanţă deosebită, toate mediile se verifică periodic, cel puţin anual şi se
controlează punctual, în legătură cu prezenţa fizică şi conţinutul lor.
G. Declasificarea şi distrugerea mediilor de stocare a informaţiilor în format electronic
Art. 296
Informaţiile clasificate înregistrate pe medii de stocare refolosibile se şterg doar în conformitate cu procedurile
operaţionale de securitate.
Art. 297
(1) Când un mediu de stocare urmează să iasă din uz, trebuie să fie declasificat suprimându-se orice marcaje de
clasificare, ulterior putând fi utilizat ca mediu de stocare nesecret. Dacă acesta nu poate fi declasificat, trebuie distrus
printr-o procedură aprobată.
(2) Sunt interzise declasificarea şi refolosirea mediilor de stocare care conţin informaţii strict secrete de importanţă
deosebită, acestea putând fi numai distruse, în conformitate cu procedurile operaţionale de securitate.
Art. 298
Informaţiile clasificate în format electronic stocate pe un mediu de unică folosinţă - cartele, benzi perforate - trebuie
distruse conform prevederilor procedurilor operaţionale de securitate.
SECŢIUNEA 5: Reguli generale de securitate TIC
A. Securitatea comunicaţiilor
Art. 299
Toate mijloacele folosite pentru transmiterea electromagnetică a informaţiilor clasificate se supun instrucţiunilor de
securitate a comunicaţiilor emise de către instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 300
Într-un SPAD - SIC trebuie să se dispună mijloace de interzicere a accesului la informaţiile clasificate de la toate
terminalele/staţiile de lucru la distanţă, atunci când se solicită acest lucru, prin deconectare fizică sau prin proceduri
software speciale, aprobate de către autoritatea de acreditare de securitate.
B. Securitatea la instalare şi faţă de emisiile electromagnetice
Art. 301
Instalarea iniţială a SPAD sau RTD - SIC sau orice modificare majoră adusă acestora vor fi executate de persoane
autorizate, în condiţiile prezentelor standarde. Lucrările vor ti permanent supravegheate de personal tehnic calificat,
care are acces la informaţii de cel mai înalt nivel de clasificare pe care respectivul SPAD sau RTD - SIC le va stoca,
procesa sau transmite.
Art. 302
Toate echipamentele SPAD şi RTD-SIC vor fi instalate în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, emise de
către instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate, cu directivele şi standardele tehnice
corespunzătoare.
Art. 303
Sistemele SPAD şi RTD-SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat vor fi protejate
corespunzător faţă de vulnerabilităţile de securitate cauzate de radiaţiile compromiţătoare -TEMPEST. "
C. Securitatea în timpul procesării informaţiilor clasificate
Art. 304
Procesarea informaţiilor se realizează în conformitate cu procedurile operaţionale de securitate, prevăzute în
prezentele standarde.
Art. 305
Transmiterea informaţiilor secrete de stat către instalaţii automate - a căror funcţionare nu necesită prezenţa unui
operator uman - este interzisă, cu excepţia cazului când se aplică reglementări speciale aprobate de către autoritatea
de acreditare de securitate, iar acestea au fost specificate în procedurile operaţionale de securitate.
Art. 306
În SPAD sau RTD-SIC care au utilizatori - existenţi sau potenţiali - fără certificate de securitate emise conform
prezentelor standarde nu se pot stoca, procesa sau transmite informaţii strict secrete de importanţă deosebită.
D. Procedurile operaţionale de securitate
Art. 307
Procedurile operaţionale de securitate reprezintă descrierea implementării strategiei de securitate ce urmează să fie
adoptată, a procedurilor operaţionale de urmat şi a responsabilităţilor personalului.
Art. 308
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Procedurile operaţionale de securitate sunt elaborate de către agenţia de concepere şi implementare a metodelor,
mijloacelor şi măsurilor de securitate, în colaborare cu CSTIC, precum şi cu agenţia de acreditare de securitate, care
are atribuţii de coordonare, şi alte autorităţi cu atribuţii în domeniu. Agenţia de acreditare de securitate va aproba
procedurile de operare înainte de a autoriza stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor secrete de stat prin
SPAD - RTD - SIC.
E. Protecţia produselor software şi managementul configuraţiei
Art. 309
CSTIC are obligaţia să efectueze controale periodice, prin care să stabilească dacă toate produsele software originale -
sisteme de operare generale, subsisteme şi pachete soft - aflate în folosinţă, sunt protejate în condiţii conforme cu
nivelul de clasificare al informaţiilor pe care acestea trebuie să le proceseze. Protecţia programelor - software de
aplicaţie se stabileşte pe baza evaluării nivelului de secretizare a acestora, ţinând cont de nivelul de clasificare a
informaţiilor pe care urmează să le proceseze.
Art. 310
(1) Este interzisă utilizarea de software neautorizat de către agenţia de acreditare de securitate.
(2) Conservarea exemplarelor originale, a copiilor - backup sau off-site, precum şi salvările periodice ale datelor
obţinute din procesare vor fi executate în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
Art. 311
(1) Versiunile software care sunt în uz trebuie să fie verificate la intervale regulate, pentru a garanta integritatea şi
funcţionarea lor corectă.
(2) Versiunile noi sau modificate ale software-ului nu vor fi folosite pentru procesarea informaţiilor secrete de stat,
până când procedurile de securitate ale acestora nu sunt testate şi aprobate conform CSS.
(3) Un software care îmbunătăţeşte posibilităţile sistemului şi care nu are nici o procedură de securitate nu poate fi
folosit înainte de a fi verificat de către CSTIC.
F. Verificări pentru depistarea viruşilor de calculator şi a software-ului nociv
Art. 312
Verificarea prezenţei viruşilor şi software-ului nociv se face în conformitate cu cerinţele impuse de către agenţia de
acreditare de securitate.
Art. 313
(1) Versiunile de software noi sau modificate - sisteme de operare, subsisteme, pachete de software şi software de
aplicaţie - stocate pe diferite medii care se introduc într-o unitate, trebuie verificate obligatoriu pe sisteme de calcul
izolate, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite în SPAD sau RTD -
SIC. Periodic se va proceda la verificarea software-ului instalat.
(2) Verificările trebuie făcute mai frecvent dacă SPAD sau RTD - SIC sunt conectate la alt SPAD sau RTD -SIC sau la o
reţea publică de comunicaţii.
G. întreţinerea tehnică a SPAD sau RTD - SIC
Art. 314
(1) în contractele de întreţinere a SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de
stat, se vor specifica cerinţele care trebuie îndeplinite pentru ca personalul de întreţinere şi aparatura specifică a
acestuia să poată fi introduse în zona de operare a sistemelor respective.
(2) Personalul de întreţinere trebuie să deţină certificate de securitate de nivel corespunzător nivelului de secretizare a
informaţiilor la care au acces.
Art. 315
Scoaterea echipamentelor sau a componentelor hardware din zona SPAD sau RTD - SIC se execută în conformitate cu
prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
Art. 316
Cerinţele menţionate la art. 314 trebuie stipulate în CSS, iar procedurile de desfăşurare a activităţii respective trebuie
stabilite în procedurile operaţionale de securitate. Nu se acceptă tipurile de întreţinere care constau în aplicarea unor
proceduri de diagnosticare ce implică accesul de la distanţă la sistem, decât dacă activitatea respectivă se desfăşoară
sub control strict şi numai cu aprobarea agenţiei de acreditare de securitate.
H. Achiziţii
Art. 317
Sistemele SPAD sau RTD - SIC, precum şi componentele lor hardware şi software sunt achiziţionate de la furnizori
interni sau externi selectaţi dintre cei agreaţi de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 318
Componentele sistemelor de securitate implementate în SPAD sau RTD - SIC trebuie acreditate pe baza unei
documentaţii tehnice amănunţite privind proiectarea, realizarea şi modul de distribuire al acestora.
Art. 319
SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat sau componentele lor de
bază - sisteme de operare de scop general, produse de limitare a funcţionării pentru realizarea securităţii şi produse
pentru comunicare în reţea - se pot achiziţiona numai dacă au fost evaluate şi certificate de către agenţia de acreditare
de securitate.
Art. 320
Pentru SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de serviciu, sistemele şi
componentele lor de bază vor respecta, pe cât posibil, criteriile prevăzute de prezentele standarde.
Art. 321
La închirierea unor componente hardware sau software, în special a unor medii de stocare, se va ţine cont că astfel de
echipamente, odată utilizate în SPAD sau RTD - SIC ce procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate, vor fi
supuse măsurilor de protecţie reglementate prin prezentele standarde. O dată clasificate, componentele respective nu
vor putea fi scoase din zonele SPAD sau RTD - SIC decât după declasificare.
I. Acreditarea SPAD şi RTD - SIC
Art. 322
(1) Toate SPAD şi RTD - SIC, înainte de a fi utilizate pentru stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor
clasificate, trebuie acreditate de către agenţia de acreditare de securitate, pe baza datelor furnizate de către CSS,
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procedurilor operaţionale de securitate şi altor documentaţii relevante.
(2) Subsistemele SPAD şi RTD - SIC şi staţiile de lucru cu acces la distanţă sau terminalele vor fi acreditate ca parte
integrantă a sistemelor SPAD şi RTD - SIC la care sunt conectate, în cazul în care un sistem SPAD sau RTD - SIC
deserveşte atât NATO, cât şi organizaţiile/structurile interne ale ţării, acreditarea se va face de către autoritatea
naţională de securitate, cu consultarea ADS şi a agenţiilor INFOSEC, potrivit competenţelor.
J. Evaluarea şi certificarea
Art. 323
în situaţiile ce privesc modul de operare de securitate multi-nivel, înainte de acreditarea propriu-zisă a SPAD sau RTD -
SIC, hardware-ul, firmware-ul şi software-ul vor fi evaluate şi certificate de către agenţia de acreditare de securitate, în
acest sens, instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate va stabili criterii diferenţiate
pentru fiecare nivel de secretizare a informaţiilor vehiculate de SPAD sau RTD - SIC.
Art. 324
Cerinţele de evaluare şi certificare se includ în planificarea sistemului SPAD şi RTD - SIC şi sunt stipulate explicit în CSS,
imediat după ce modul de operare de securitate a fost stabilit.
Art. 325
Următoarele situaţii impun evaluarea şi certificarea de securitate în modul de operare de securitate multi-nivel:
a) pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate strict secret de
importanţă deosebită;
b) pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate strict secret, în cazurile
în care:
- SPAD sau RTD - SIC este interconectat cu un alt SPAD sau RTD - SIC - de exemplu, aparţinând altui CSTIC;
- SPAD sau RTD - SIC are un număr de utilizatori posibili care nu poate fi definit exact.
Art. 326
Procesele de evaluare şi certificare trebuie să se desfăşoare, conform principiilor şi instrucţiunilor aprobate, de către
echipe de expertizare cu pregătire tehnică adecvată şi autorizate corespunzător. Aceste echipe vor fi compuse din
experţi selecţionaţi de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 327
(1) în procesele de evaluare şi certificare se va stabili în ce măsură un SPAD sau RTD - SIC îndeplineşte condiţiile de
securitate specificate prin CSS, avându-se în vedere că, după încheierea procesului de evaluare şi certificare, anumite
secţiuni - paragrafe sau capitole - din CSS trebuie să fie modificate sau actualizate.
(2) Procesele de evaluare şi certificare trebuie să înceapă din stadiul de definire a SPAD sau RTD - SIC şi continuă pe
parcursul fazelor de dezvoltare.
K. Verificări de rutină pentru menţinerea acreditării
Art. 328
Pentru toate SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat, CSTIC stabileşte
proceduri de control prin care să se poată stabili dacă schimbările intervenite în SIC sunt de natură a le compromite
securitatea.
Art. 329
(1) Modificările care implică reacreditarea sau pentru care se solicită aprobarea anterioară a agenţiei de acreditare de
securitate trebuie să fie identificate cu claritate şi expuse în CSS.
(2) După orice modificare, reparare sau eroare care ar fi putut afecta dispozitivele de securitate ale SPAD sau RTD -
SIC, CSTIC trebuie să efectueze o verificare privind funcţionarea corectă a dispozitivelor de securitate.
(3) Menţinerea acreditării SPAD sau RTD - SIC trebuie să depindă de satisfacerea criteriilor de verificare.
Art. 330
(1) Toate SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat sunt inspectate şi
reexaminate periodic de către agenţia de acreditare de securitate.
(2) Pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii strict secrete de importanţă
deosebită, inspecţia se va face cel puţin o dată pe an.
L. Securitatea microcalculatoarelor sau a calculatoarelor personale
Art. 331
(1) Microcalculatorele sau calculatoarele personale care au discuri fixe sau alte medii nevolatile de stocare a
informaţiei, ce operează autonom sau ca parte a unei reţele, precum şi calculatoarele portabile cu discuri fixe sunt
considerate medii de stocare a informaţiilor, în acelaşi sens ca şi celelalte medii amovibile de stocare a informaţiilor.
(2) în măsura în care acestea stochează informaţii clasificate trebuie supuse prezentelor standarde.
Art. 332
Echipamentelor prevăzute la art. 331 trebuie să li se acorde nivelul de protecţie pentru acces, manipulare, stocare şi
transport, corespunzător cu cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor care au fost vreodată stocate sau procesate
pe ele, până la trecerea la un alt nivel de clasificare sau declasificarea lor, în conformitate cu procedurile legale.
M. Utilizarea echipamentelor de calcul proprietate privată
Art. 333
(1) Este interzisă utilizarea mediilor de stocare amovibile, a software-ului şi a hardware-ului, aflate în proprietate
privată, pentru stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor secrete de stat.
(2) Pentru informaţiile secrete de serviciu sau neclasificate, se aplică reglementările interne ale unităţii.
Art. 334
Este interzisă introducerea mediilor de stocare amovibile, a software-ului şi hardware-ului, aflate în proprietate privată,
în zonele în care se stochează, se procesează sau se transmit informaţii clasificate, fără aprobarea conducătorului
unităţii.
N. Utilizarea echipamentelor contractorilor sau a celor puse la dispoziţie de alte instituţii
Art. 335
Utilizarea într-un obiectiv a echipamentelor şi a software-ului contractanţilor, pentru stocarea, procesarea sau
transmiterea informaţiilor clasificate este permisă numai cu avizul CSTIC şi aprobarea şefului unităţii.
Art. 336
Utilizarea într-un obiectiv a echipamentelor şi software-ului puse la dispoziţie de către alte instituţii poate fi permisă, în

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 33 12/17/2020 : lex@snppc.ro



acest caz echipamentele sunt evidenţiate în inventarul unităţii, în ambele situaţii, trebuie obţinut avizul CSTIC.
O. Marcarea informaţiilor cu destinaţie specială
Art. 337
Marcarea informaţiilor cu destinaţie specială se aplică, în mod obişnuit, informaţiilor clasificate care necesită o
distribuţie limitată şi manipulare specială, suplimentar faţă de caracterul atribuit prin clasificarea de securitate.
CAPITOLUL IX: CONT R AVENŢ II ŞI SANCŢ IUNI LA NOR MELE PR IVIND PR OT ECŢ IA INFOR MAŢ IILOR
CLASIFICATE
Art. 338
(1) Constituie contravenţii la normele privind protecţia informaţiilor clasificate următoarele fapte:
a) deţinerea fără drept, sustragerea, divulgarea, alterarea sau distrugerea neautorizată a informaţiilor secrete de stat;
b) neîndeplinirea măsurilor prevăzute în art.18, 25-28, 29, 96-139 şi 140-181;
c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 31,41-43, 213,214;
d) nerespectarea normelor prevăzute în art. 140-142, 145, 159,160, 162,163, 179-181, 183 alin. (1) şi 185-190;
e) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute în art. 240 alin. (2) şi (3), art. 243 şi art. 248,
precum şi nerespectarea regulilor prevăzute în art. 274-336.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 50.000.000 lei în cazul
faptelor de deţinere fără drept sau de alterare a informaţiilor clasificate şi cu amendă de la 10.000.000 lei la
100.000.000 lei, în cazul faptelor de sustragere, divulgare sau distrugere neautorizată a informaţiilor clasificate;
b) faptele prevăzute în alin. (1) lit. b) şi c) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la
25.000.000 lei;
c) faptele prevăzute în alin. (1) lit. d) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000.000 lei la
50.000.000 lei;
d) faptele prevăzute în alin l lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Persoanele sau autorităţile care constată contravenţiile pot aplica, după caz, şi sancţiunea complementară,
constând în confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.
(4) Dispoziţiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător.
Art. 339
(1) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la art. 338 se constată şi se aplică, în limitele competenţelor ce le revin, de
către persoane anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,
Ministerul Justiţiei, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(2) Pot să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 338, în limitele competenţelor stabilite:
a) persoane anume desemnate din ORNISS;
b) conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital parţial sau integral de stat şi ai altor
persoane juridice de drept public;
c) autorităţile sau persoanele prevăzute de reglementările generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor.
(3) Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se soluţionează
potrivit reglementărilor generale privind regimul juridic al contravenţiilor.
CAPITOLUL X: DISPOZIŢII FINALE
Art. 340
Nomenclatura funcţiilor, condiţiile de studii şi vechime, precum şi salarizarea personalului cu atribuţii privind evidenţa,
întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor
clasificate se stabilesc potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 341
Conducătorii unităţilor care gestionează informaţii clasificate vor lua măsuri ca dispoziţiile prezentelor standarde să fie
aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor şi vor întreprinde măsuri pentru:
a) crearea structurilor interne specializate cu atribuţii în aplicarea prezentelor standarde;
b) nominalizarea personalului cu atribuţii şi funcţii privind gestionarea informaţiilor clasificate;
c) iniţierea demersurilor prevăzute de lege şi de prezentele standarde, pentru obţinerea abilitărilor privind accesul la
informaţii clasificate.
Art. 342
La solicitarea persoanelor juridice din sfera de competenţă a Serviciului Român de Informaţii, R.A. Rasirom va evalua
conformitatea şi va prezenta ORNISS propuneri de eliberare a certificatelor de acreditare a calităţii pentru sistemele şi
echipamentele de protecţie fizică a informaţiilor clasificate.
Art. 343
(1) Prezentele standarde se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Normele privind protecţia informaţiilor
clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15
aprilie 2002.
(2) în eventualitatea unor neconcordanţe între cele două reglementări menţionate la alin (1), au prioritate Normele
privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15 aprilie 2002.
Art. 344
Dispoziţiile prezentelor standarde referitoare la contravenţiile şi sancţiunile la normele privind protecţia informaţiilor
clasificate se aplică după 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
Art. 345
- Anexele nr. 1-32 fac parte integrantă din prezentele standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.
-****-
ANEXA Nr. 1: FIŞA DE CONSULTARE a documentului "Strict secret de importanţă deosebită"
nr. ________ din _______
privind __________________________
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Nr.
crt.

Numele,
prenumele şi

funcţia celor care
au luat cunoştinţă

de conţinutul
documentului

Numărul şi
seria certi-
fica-tului de
secu-ritate

Data şi ora
primirii

docu-men-
tului

Semnă-
tura celui

care a
primit
docu-
mentul

C ine a
aprobat

con-sulta-
rea docu-
men-tului
(numele,

pre-
numele,
funcţia)

Data şi ora
resti-tuirii
docu-men-

tului

Numele,
prenumele şi
semnătura
celui care a

primit
documentul

(în urma
restituirii)

Obs.

         
         

ANEXA Nr. 2:
ROMÂNIA
UNITATEA _______________
Compartimentul _____________
Nr. _____________ din ______
FIŞĂ DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
NUME:
PRENUME:
FUNCŢIA:
COMPARTIMENTUL:
Nr.
crt. Tema pregătirii Forma de pregătire Locul Perioada

Semnătura
titularului de

fişă
Observaţii

       
       

ANEXA Nr. 3: ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE*
Subsemnatul __________ născut în localitatea _________ la data de _______ , fiul (fiica) lui ________ şi a
_______ angajat al _________ în funcţia de _______ , cu domiciliul în localitatea __________ , strada _______ ,
nr. ____ , bl. __ , sc. ___ , et. __ , ap. __ , judeţul/sectorul ______ , posesor al certificatului/autorizaţiei seria ____
,nr. ___ , declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi mă angajez
să păstrez cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, să respect întocmai normele legale cu privire la evidenţa,
manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor secrete de stat şi de serviciu ce mi-au fost încredinţate,
inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii.
Sunt conştient că în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate voi
răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.
Data .........................
Semnătura .................
DAT ÎN PREZENŢA
________________ (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura
_____
* Pentru persoanele care au acces la informaţii secrete de stat şi de serviciu.
ANEXA Nr. 4:
ROMÂNIA
(UNITATEA) _________
Compartimentul ________
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
INTRARE

Nr. de
înre-gis-

trare

Data înregistrării Nr. şi
data
docu-

mentului
la

expeditor

De la cine pro-
vine docu-

mentul

Con-ţinutul pe
scurt al docu-

mentului
Nr. ex.

Nr.
file/
ex.

Nr.
ane-xe

Nr. file
ane-xe

Cui i s-a
repar-
tizat

docu-
mentul

anul luna ziua

            
            

IEŞIRE
Data expedierii

Destinatar Nr. ex. Nr. file Nr.
anexe

Nr. file
anexe

Nr. borderoului
de expediere

Nr. dosarului şi fila
unde a fost clasat

documentul sau nr.
procesului-verbal de

distrugere

Obser-vaţii
anul luna ziua

           
           

ANEXA Nr. 5:
ROMÂNIA
(UNITATEA) __________
Compartimentul _________
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor strict secrete şi secrete
INTRARE

Nr. de
înre-

gistra-re

Data
înregistrării Nr. şi data

docu-men-
tului la

expe-ditor

De la cine
pro-vine

docu-
mentul

Nr. ex.
Nr.
file/
ex.

Nivelul
de

secre-
tizare

Con-ţinutul
pe scurt al
docu-men-

tului

Nr.
ane-xe

Nr. file
ane-xe

Cui i s-a
repar-
tizat

docu-
mentul

anul luna ziua
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IEŞIRE
Data

expedierii Nivelul
de

secre-
tizare

Des-tina-tar Nr. ex.
Nr.
file/
ex.

Nr.
anexe

Nr. file
anexe

Nr. borde-
roului de

expe-diere

Nr. dosarului şi
fila unde a fost

clasat
documentul

(nr. procesului-
verbal de

distrugere)

Obser-vaţii
anul luna ziua

            
            

ANEXA Nr. 6:
ROMÂNIA
(UNITATEA) ________
Compartimentul _______
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor secrete de serviciu
INTRARE

Nr. de
înre-gis-

trare

Data
înregistrării

Nr. şi data
docu-men-

tului la expe-
ditor

De la cine
provine docu-

mentul

Conţinutul pe
scurt al docu-

mentului
Nr. ex. Nr.

file/ ex
Nr.

anexe
Nr. file
anexe

Cui i s-a
repartizat

docu-
mentul

anul luna ziua

            
            

IEŞIRE
Data

expedierii

Destinatar Nr. ex. Nr. file Nr.
anexe

Nr. file
anexe

Nr. borderoului
de expediere

Nr. dosarului şi fila
unde a fost clasat

documentul
(nr. procesului-

verbal de
distrugere)

Observaţiianul luna ziua

           
           

ANEXA Nr. 7: REGISTRU UNIC de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a
caietelor pentru însemnări clasificate

Nr.
crt./
seria

Nr. file

Denumirea
mate-
rialelor

distribuite

Numele,
prenumele
celui care a

primit
materialul

Seria şi
numărul
certifi-

catului de
secu-ritate

Data distribuirii Semnă-
tura celui

care a
primit

mate-rialul

Nr. dosarului
unde a fost

clasat sau nr.
procesului-
verbal de
distrugere

Obs.
Ziua Luna Anul

           
           

ANEXA Nr. 8:
ROMÂNIA
(UNITATEA) __________
Compartimentul _________
CONDICA DE PREDARE - PRIMIRE
a documentelor clasificate

Nr.
crt.

Compunerea documentului Numele,
prenumele,
seria şi nr.

certifi-catului de
securitate ale

persoanei
căreia i-a fost

predat
documentul

Data
Semnă-
tura de
primire

Semnă-
tura de
resti-
tuire

Obs.Nr. de
înregis-

trare

Denu-mire
docu-ment

C lasa
(nivelul de

secre-
tizare)

Ex. nr.

Nr. de
dosare,
mape

sau file

           
           

ANEXA Nr. 9:
ROMÂNIA
(UNITATEA) _________
Compartimentul ________
REGISTRUL
de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate
INTRARE

Nr. de
înregistrare

Compar-
timentul care a

solicitat
copierea

Numele şi
prenumele
celui care a

predat
documentul

Numărul de
înregistrare al
documentului
original şi al

cererii de copiere

Data şi
semnătura de

primire a
documentului
pentru copiat

Nivelul de
secretizare al
documentului

copiat

Nr. file Nr.
anexe

        
        

IEŞIRE
Documentul copiat

Forma de copiere
Data, numele şi prenumele

persoanei care a primit
originalul şi copiile

ObservaţiiNr.
exemplare

Total file
copiate
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ANEXA Nr. 10:
ANTET

(instituţia/ agentul economic)
Nr. _______ din _______

CLASIFICAREA
(după completare, în funcţie de nivelul maxim de

clasificare a informaţiilor pe care le cuprinde)
APROB

(funcţia, numele şi prenumele conducătorului
instituţiei/agentului economic, semnătura şi ştampila)

PROGRAMUL DE PREVENIRE A SCURGERII DE INFORMAŢII CLASIFICATE DEŢINUTE DE
_____________ (unitatea care îl întocmeşte)
CAPITOLUL I: BAZA LEGALĂ
Se va menţiona cadrul normativ care a stat la baza întocmirii programului.
CAPITOLUL II:
1. GENERALITĂŢI
Se va face o scurta prezentare a instituţiei/agentului economic, sucursalelor şi filialelor. Vor fi prezentate elementele de
concretizare a identităţii, statutului juridic, obiectul de activitate.
2. OBIECTIVE
Vor fi prezentate obiectivele urmărite prin măsurile prezentate în program.
Vor fi vizate următoarele obiective minimale:
- apărarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de compromitere, sabotaj, sustragere, distrugere neautorizată
sau alterare;
- prevenirea accesului neautorizat la astfel de informaţii, a cunoaşterii şi diseminării lor ilegale;
- înlăturarea riscurilor şi vulnerabilităţilor ce pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate;
- asigurarea cadrului procedural necesar protecţiei informaţiilor clasificate.
3. PRINCIPII
Se precizează principiile care stau la baza măsurilor de prevenire a scurgerii de informaţii.
Măsurile de prevenire a scurgerii de informaţii se bazează pe:
- autorizarea accesului la informaţiile clasificate absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (principiul "nevoii de a
cunoaşte ");
- asigurarea aplicării măsurilor de protecţie, în mod diferenţiat, pe zone de securitate şi în funcţie de nivelurile de acces
la informaţii clasificate;
- accesul la informaţii clasificate este permis numai în baza verificărilor şi abilitărilor legale;
- aplicarea, în mod obligatoriu şi unitar, a măsurilor de protecţie atât în locurile în care se depozitează informaţiile
clasificate şi în cazul sistemelor informatice care stochează, prelucrează sau transmit informaţii de acest fel, cât şi al
persoanelor care au acces la acestea şi utilizatorilor reţelelor respective;
- răspunderea personală privind aplicarea măsurilor de protecţie stipulate prin programul de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate.
CAPITOLUL III:
1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND INFORMAŢIILE CLASIFICATE DEŢINUTE DE INSTITUŢIA/AGENTUL ECONOMIC
Se vor face precizări privind clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor clasificate deţinute de instituţia/agentul
economic (în cazul celor primite de la alţi emitenţi se va menţiona baza juridică a deţinerii, respectiv tipul contractului şi
dacă s-au asumat obligaţii de protejare a secretului prin încheierea de acorduri între părţi).
2. LISTA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE, APROBATE PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI (DOCUMENTE, DATE, OBIECTE
SAU ACTIVITĂŢI, INDIFERENT DE SUPORT SAU FORMĂ), PE CLASE ŞI NIVELURI DE SECRETIZARE, DEŢINUTE DE
UNITATEA ÎN CAUZĂ
Instituţiile/agenţii economici vor întocmi lista cuprinzând categoriile informaţiilor clasificate, pe care le deţin, pe clase si
niveluri de secretizare.
Lista va fi actualizată ori de câte ori situaţia o impune (clasificarea sau declasificarea unor informaţii).
3. LOCURI UNDE SE CONCENTREAZĂ, DE REGULĂ ORI TEMPORAR, DATE, INFORMAŢII, DOCUMENTE CLASIFICATE SAU
SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI (CONFORM ANEXEI NT. 10/A)
Vor fi menţionate:
- spaţiile destinate păstrării documentelor clasificate;
- spaţiul destinat sistemului/reţelelor informatice de procesare automată a datelor care preia, prelucrează, stochează
si transmite date si informaţii clasificate;
- alte locuri unde se gestionează sau se manipulează asemenea date, informaţii si documente clasificate sau se
desfăşoară astfel de activităţi.
CAPITOLUL IV:
1. LISTA FUNCŢIILOR CARE NECESITĂ ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Vor fi precizate funcţiile care necesită accesarea informaţiilor clasificate, pe clase şi niveluri de secretizare, cu
respectarea strictă a principiului "nevoii de a cunoaşte ".
2. PREZENTAREA PERSOANEI/STRUCTURII DESEMNATE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ATRIBUŢII PE LINIA PROTECŢIEI
ACTIVITĂŢILOR, DATELOR, INFORMAŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR CLASIFICATE
2.1. Pentru fiecare persoană în parte se vor preciza:
- numele si prenumele;
- datele de identificare (prenumele părinţilor, nume anterioare, data si locul naşterii, profesia si locul de muncă,
domiciliul, telefonul);
2.2. Atribuţiile şi competenţele privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate.
Nominalizarea se va face de către conducătorul instituţiei/agentului economic respectiv, situaţia fiind prezentată pe
niveluri de acces, care va fi acordat numai în urma obţinerii abilitării.
3. PREZENTAREA PERSOANELOR CARE AU SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE, PE NIVELURI
DE SECRETIZARE
Va fi întocmită lista cu persoanele care au sau urmează să aibă acces la informaţii clasificate, nominalizate de către
conducătorul instituţiei/agentului economic (inclusiv cele care lucrează în sistemul informatic şi de telecomunicaţii,
destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de informaţii clasificate) *
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Va fi întocmită, de asemenea, lista cu persoanele cărora li se acordă acces temporar la informaţii clasificate din cadrul
sau din afara instituţiei/agentului economic (inclusiv cele aparţinând firmelor prestatoare de servicii pentru întreţinerea
sau instalarea programelor, care vor fi avizate corespunzător nivelului maxim de secretizare a informaţiilor din
sistemele informatice şi de telecomunicaţii) **

Accesul la informaţii clasificate va fi permis numai după obţinerea abilitării.
Pentru fiecare persoană nominalizată vor fi precizate:
- numele, prenumele şi datele de identificare (prenumele părinţilor, nume anterioare, data şi locul naşterii, profesia şi
locul de muncă, domiciliu, telefonul);
- informaţiile clasificate care îi sunt absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu precizarea clasei şi nivelului de
secretizare a acestuia.
_____
* Numărul persoanelor nominalizate in lista respectivă va fi cel mult egal cu cel al funcţiilor ce necesită acces la
informaţiile clasificate.
** Listele respective vor fi actualizate, cu îndeplinirea procedurilor legale de avizare, în raport de necesităţi (extinderea
sau limitarea accesului unor persoane la informaţii clasificate, Tn funcţie de modificarea atribuţiilor de serviciu).
CAPITOLUL V:
1. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR/LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE
CONCENTREAZĂ INFORMAŢII CLASIFICATE ORI SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI (CONFORM ANEXEI Nr. 10/B)
Vor fi stipulate măsuri vizând:
- securitatea clădirilor;
- controlul intrărilor şi ieşirilor;
- paza;
- containerele şi încăperile de securitate;
- încuietorile;
- controlul cheilor şi combinaţiilor;
- dispozitivele de detectare a intruşilor;
- protecţia fizică a copiatoarelor şi dispozitivelor telefax;
- planurile de urgenţă.
2. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A DATELOR, INFORMAŢIILOR, DOCUMENTELOR ORI A ACTIVITĂŢILOR
CLASIFICATE
Vor fi prezentate:
- reguli de evidenţă, procesare, manipulare, accesare, multiplicare, transmitere, păstrare şi stocare a datelor,
informaţiilor şi documentelor clasificate indiferent de suport (aprobate de conducerea instituţiei/agentului economic);
- reguli de acces pentru personalul propriu;
- reguli de acces pentru personalul/persoanele din afara instituţiei/agentului economic, inclusiv pentru străini sau
reprezentanţi mass-media.
CAPIT OLUL VI: PR EZENT AR EA SIST EMULUI/SUBSIST EMULUI INFOR MAT IC ŞI DE
T ELECOMUNICAŢ II DEST INAT  PR ELUĂR II, PR ELUCR ĂR II, ST OCĂR II ŞI T R ANSMIT ER II DE DAT E ŞI
INFORMAŢII CLASIFICATE
Vor fi prezentate echipamentele de comunicaţii şi birotică (telefoane, fax, telex, copiatoare) prin care vor fi
transmise/prelucrate informaţii clasificate.
Vor fi. prezentate, de asemenea, echipamentul informatic existent, calculatoarele conectate la Tnternet, sistemele de
protecţie utilizate şi firma prestatoare de servicii pentru întreţinerea sau instalarea programelor (conform anexei nr./
O/C).
În situaţia în care unele dintre aceste echipamente nu sunt protejate corespunzător, se va face precizarea că folosirea
acestora pentru prelucrarea informaţiilor clasificate este interzisă.
CAPITOLUL VII: MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA. OBSERVĂRII ŞI ASCULTĂRII *
_____
* Zonele în care se elaborează şi/sau se discută informaţii clasificate secret de stat trebuie protejate împotriva
observării şi ascultării pasive şi/sau active. Responsabilitatea înlăturării riscurilor privind observarea şi ascultarea revine
instituţiei/agentului economic, care elaborează sau, după caz, gestionează informaţii clasificate (conform anexei nr.
10/D).
CAPITOLUL VIII:
1. CONTROALE, ACTIVITĂŢI DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A MODULUI ÎN CARE SE RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE
REFERITOARE LA PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Vor fi prezentate tematica şi periodicitatea controalelor (inopinate, periodice), cine le execută, documentele ce se
întocmesc şi sancţiunile ce se vor aplica în cazurile de încălcare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor
clasificate.
Se va. întocmi planificarea, activităţilor de evaluare şi analiză a stării de protecţie a informaţiilor clasificate şi se va
prevedea ca anual, după încheierea operaţiunii de inventariere a suporţilor de informaţii clasificate să se analizeze şi să
se evalueze modul în care au fost respectate prevederile programului, prevăzându-se şi măsurile care se impun şi
termenele de remediere a unor nereguli constatate.
2. SOLUŢIONAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
CLASIFICATE (CONFORM ANEXEI Nr. 10/E)
Se vor face referiri la:
- măsurile ce vor fi luate în cazul constatării încălcării reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
- evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate;
- comunicarea compromiterilor;
- scoaterea din evidenţă a documentelor clasificate pierdute sau distruse.
CAPIT OLUL IX: MĂSUR I DE INST R UIR E ŞI EDUCAŢ IE PR OT ECT IVĂ A PER SOANELOR CAR E AU
AT R IBUŢ II PE LINIA PR OT ECŢ IEI INFOR MAŢ IILOR CLASIFICAT E ŞI A CELOR CAR E AU ACCES LA
ASTFEL DE INFORMAŢII (CONFORM ANEXEI Nr. 10/F) *
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Se vor preciza:
- situaţii care impun asemenea măsuri;
- responsabilităţi;
- mijloace şi metode de instruire şi pregătire contrainformativă.
_____
* Planul specific de pregătire a personalului este elaborat la începutul fiecărui an. În conţinutul acestuia vor fi
menţionate responsabilităţile, termenele, mijloacele şi metodele de instruire şi educaţie protectivă. Funcţionarul sau
structura de securitate va ţine evidenţa instruirilor/activităţilor de educaţie protectivă şi va asigura pregătirea tuturor
persoanelor avizate pentru acces la informaţii clasificate, care nu au participat la instruirile organizate.
Întocmit
(numele, prenumele şi semnătura funcţionarului de securitate)
Răspunderea pentru întocmirea, avizarea şi aplicarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii
clasificate revine conducătorului unităţii deţinătoare.
Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate se actualizează, anual sau ori de câte ori se impune
(identificarea unor noi riscuri şi vulnerabilităţi, apariţia unor noi situaţii sau acte normative), modificările efectuate
aducându-se de fiecare dată la cunoştinţă instituţiei abilitate, unde se transmite sub formă de completare pentru a fi
avizat.
Se întocmeşte în 2 exemplare (un exemplar la beneficiar şi unul la instituţia abilitată).
ANEXA Nr. 10/A: LOCURI UNDE SE CONCENTREAZĂ, DE REGULĂ ORI TEMPORAR, DATE,
INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE SAU SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI
De la caz la caz, pentru fiecare zonă administrativă, zonă de securitate sau incintă în care se desfăşoară activităţi, se
lucrează cu/se gestionează informaţii clasificate vor fi menţionate măsurile de securitate protectivă existente şi
garanţiile pe care le prezintă în protecţia informaţiilor şi activităţilor clasificate. De asemenea, se vor menţiona sarcinile
şi atribuţiile ce trebuie îndeplinite conform Regulamentului de organizare şi funcţionare internă.
Măsurile de protecţie fizică a încăperilor şi locurilor unde se păstrează sau se manipulează informaţii clasificate sau se
desfăşoară astfel de activităţi se vor organiza şi implementa în funcţie de zonele de securitate. Accesul în zonele de
securitate şi încăperile în care se derulează activităţi ori se lucrează cu informaţii clasificate va fi permis exclusiv
persoanelor abilitate, potrivit nivelurilor de clasificare, cu respectarea principiului "nevoii de a cunoaşte".
Zonele în care sunt manipulate sau stocate informaţii clasificate trebuie organizate şi administrate în aşa fel încât să
corespundă uneia dintre următoarele categorii:
a) Zona de securitate clasa I, care presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informaţii
secrete de stat, de nivelul "strict secret" şi "strict secret de importanţă deosebită". O asemenea zonă. necesită:
- un perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, care să permită numai accesul persoanelor verificate corespunzător şi autorizate în
mod special;
- indicarea clasei şi nivelului de securitate a informaţiilor existente în zonă;
b) Zona de securitate clasa a II-a, care presupune că gestionarea informaţiilor de nivel secret se realizează prin
aplicarea unor măsuri specifice de protecţie împotriva accesului persoanelor neautorizate.
O asemenea zonă necesită:
- perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, pentru a permite accesul neînsoţit numai persoanelor verificate şi autorizate să
pătrundă în această zonă. Pentru toate celelalte persoane trebuie să existe reguli de însoţire, supraveghere şi prevenire
a accesului neautorizat la informaţii clasificate sau în sectoare în care sunt manipulate şi stocate astfel de informaţii.
Incintele în care nu se lucrează zilnic 24 de ore vor fi inspectate după orele de program, pentru a verifica dacă
informaţiile clasificate sunt asigurate în mod corespunzător.
c) Zona administrativă
În jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a poate fi stabilită o zonă administrativă cu perimetru vizibil definit,
în interiorul căreia să existe posibilitatea de control al personalului şi vehiculelor, în zona administrativă sunt permise
manipularea şi păstrarea numai a informaţiilor secrete de serviciu.
ANEXA Nr. 10/B: MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR/LOCURILOR
UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ DATE, INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE
CLASIFICATE ORI SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI
Securitatea clădirilor
Clădirile, spaţiile/locurile în care se află informaţii clasificate trebuie protejate împotriva accesului neautorizat.
Măsurile de protecţie (grilaje la ferestre, încuietori la uşi, pază la intrări, sisteme automate pentru controlul accesului,
controale şi patrule de securitate, sisteme de alarmă sau pentru detectarea intruşilor etc.) vor fi dimensionate în raport
cu:
- a) clasa de securitate a informaţiilor, suportul, volumul şi modul de depozitare a acestora în clădire;
- b) calitatea containerelor în care sunt depozitate informaţiile clasificate;
- c) locul de dispunere a spaţiilor/locurilor unde se păstrează sau se concentrează date, informaţii şi documente
clasificate ori se desfăşoară astfel de activităţi;
- d) caracteristicile clădirii.
Controlul intrărilor şi ieşirilor
Intrările în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a vor fi controlate prin permis de intrare sau printr-un sistem special
de recunoaştere personală aplicat personalului permanent, în mod obligatoriu se va institui un sistem de control al
vizitatorilor pentru prevenirea accesului neautorizat la informaţiile clasificate.
Se recomandă ca permisul de intrare să nu arate, în clar, identitatea organizaţiei emitente sau locul în care deţinătorul
are acces. Controlul intrărilor şi ieşirilor poate fi însoţit de un sistem de identificare automată, care trebuie considerat
suplimentar, fără a presupune o înlocuire totală a pazei.
Dacă se apreciază necesar, la intrarea sau la ieşirea din zonele de securitate clasa I sau clasa a II-a, se vor efectua
controale pentru depistarea şi/sau prevenirea tranzitării fără drept a informaţiilor şi materialelor clasificate.
Paza
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Folosirea paznicilor pentru asigurarea zonelor de securitate şi a informaţiilor clasificate se va face numai după ce au
fost verificaţi, li s-a acordat abilitarea de securitate corespunzătoare zonei şi li s-a efectuat pregătirea de specialitate.
Vor fi precizate inclusiv măsuri de control şi supraveghere corespunzătoare a paznicilor.
Patrulările în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a se vor realiza în afara orelor de program şi în zilele
nelucrătoare, la intervale care vor fi stabilite în funcţie de ameninţarea locală, pentru a exista garanţia că informaţiile
clasificate sunt protejate în mod corespunzător.
Pentru eficientizarea sistemelor de pază, în special în zonele de securitate unde, în interesul securităţii, paznicii nu pot
avea intrare directă, trebuie asigurate măsuri menite să prevină accesul neautorizat şi să detecteze eventualele
încercări de pătrundere fără drept în aceste perimetre, prin folosirea unor modalităţi adecvate (televiziune cu circuit
închis, sisteme de alarmă sau pentru inspectare vizuală). De la caz la caz, astfel de modalităţi pot fi folosite şi ca
substitute ale patrulelor.
Containere şi încăperi de securitate
Containerele folosite pentru păstrarea informaţiilor clasificate se împart în trei clase:
- clasa A: containere aprobate la nivel naţional pentru depozitarea informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
în zone de securitate clasa I sau clasa a II-a;
- clasa B: containere aprobate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete şi secrete în zone de
securitate clasa I sau clasa a II-a;
- clasa C: mobilier de birou adecvat numai pentru păstrarea informaţiilor secrete de serviciu.
Încăperile de securitate sunt construite (amenajate) în zone de securitate clasa I sau clasa a II-a, unde informaţiile
clasificate secret de stat sunt păstrate pe rafturi deschise sau sunt expuse pe hărţi, diagrame etc. Pereţii, podelele,
plafoanele, uşile şi încuietorile acestor încăperi vor oferi o protecţie echivalentă clasei containerului de securitate
aprobat pentru păstrarea informaţiilor clasificate respective.
Încuietori
Încuietorile folosite la containerele şi încăperile de securitate în care sunt păstrate informaţii clasificate se împart în trei
grupe astfel:
- grupa A: încuietori aprobate la nivel naţional pentru containerele din clasa A;
- grupa B: încuietori aprobate la nivel naţional pentru containerele din clasa B;
- grupa C: încuietori indicate numai pentru mobilierul de birou adecvat numai pentru păstrarea informaţiilor secrete de
serviciu (pentru clasa C).
Controlul cheilor şi combinaţiilor
Cheile containerelor şi încăperilor de securitate nu trebuie scoase din clădirea sau zona de securitate în care se află
documentele clasificate.
Combinaţiile încuietorilor (containerelor de securitate) vor fi cunoscute numai de persoanele abilitate.
Pentru cazurile de urgenţă, un rând de chei suplimentare (o evidenţă scrisă a fiecărei combinaţii) vor fi păstrate în
plicuri mate sigilate într-un compartiment stabilit de conducerea instituţiei/agentului economic, sub control
corespunzător, în containere separate. Evidenţa fiecărei combinaţii trebuie păstrată în plic separat. Cheilor şi plicurilor
trebuie să li se asigure protecţie la nivelul de securitate a informaţiilor clasificate la care acestea permit accesul.
Cunoaşterea combinaţiilor încuietorilor de la containerele de securitate va fi restrânsă la un număr minim de persoane.
Cheile şi combinaţiile vor fi schimbate:
- a) ori de câte ori are loc o schimbare de personal;
- b) de fiecare dată când se constată că a avut loc un compromis de natură să le facă vulnerabile;
- c) la intervale regulate, de preferinţă o dată la şase luni (fără a se depăşi 12 luni).
Dispozitive de detectare a intruşilor
Când se folosesc sisteme de alarmă, televiziune cu circuit închis sau alte dispozitive destinate supravegherii zonelor de
securitate sau protecţiei informaţiilor clasificate, sursa de alimentare trebuie să aibă atât conectare permanentă, cât şi
de rezervă (eventual, o baterie reîncărcabilă). Orice defectare sau intervenţie neautorizată asupra acestor sisteme
trebuie să declanşeze o alarmă sau un alt sistem de avertizare pentru personalul care monitorizează instalaţia
respectivă.
Protecţia fizică a copiatoarelor şi dispozitivelor telefax
Copiatoarele şi dispozitivele telefax trebuie protejate fizic, în măsura în care este necesar să se garanteze folosirea lor
numai de către persoanele autorizate.
Planuri de urgenţă
Fiecare autoritate şi instituţie/agent economic vor pregăti planuri pentru protejarea informaţiilor clasificate în cazuri de
urgenţă, care să prevadă inclusiv evacuarea şi distrugerea acestora atunci când este cazul.
Protecţia, evacuarea şi/sau distrugerea materialelor strict secrete şi secrete, în cazuri de urgenţă, nu trebuie să
afecteze protecţia, evacuarea şi/sau distrugerea materialelor strict secrete de importanţă deosebită, sau a materialelor
codificate, care vor avea totdeauna prioritate faţă de alte documente clasificate.
ANEXA Nr. 10/C: PROTECŢIA SISTEMELOR/SUBSISTEMELOR INFORMATICE DESTINATE
PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ŞI TRANSMITERII DE DATE ŞI INFORMAŢII
CLASIFICATE ŞI A ÎNCĂPERILOR ÎN CARE ACESTEA SE AFLĂ AMPLASATE
- Administratorul şi utilizatorii sistemului destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii
clasificate sunt numiţi de şeful instituţiei/agentului economic
- Administratorul, utilizatorii şi persoanele care au acces la date şi informaţii cu caracter secret de stat, procesate prin
sisteme de prelucrare automată a datelor sunt supuse procedurilor de selecţionare, verificare şi avizare, potrivit
nivelurilor de acces.
- Încăperile unde sunt amplasate sisteme/subsisteme informatice destinate preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei
de date şi informaţii cu caracter secret de stat vor fi asigurate cu sisteme de supraveghere şi control-acces potrivit
standardelor în vigoare, corespunzător nivelurilor de clasificare a informaţiilor.
- Sistemul/subsistemul informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii secrete de
stat va fi prevăzut cu sistem de secretizare prin metode, mijloace şi echipamente pentru asigurarea integrităţii,
confidenţialităţii şi disponibilităţii acestora.
- Utilizarea sistemelor informatice care preiau, prelucrează, stochează şi transmit date cu caracter secret de stat se
face pe bază de parole şi coduri şi chei de criptare care se păstrează în plicuri sigilate la dispoziţia şefului unităţii.
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- Accesul în sistemul/subsistemul informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii
clasificate se atribuie, individual şi diferenţiat, în conformitate cu atribuţiile de serviciu ale fiecărui utilizator pentru
pornirea, utilizarea şi oprirea sistemului de calcul, introducerea, citirea, modificarea, ştergerea sau transferul de date
în/din bazele de date ale sistemului informatic gestionarea şi manipularea cheilor de criptare/decriptare.
- Consultarea, introducerea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din baza de date se execută numai cu aprobarea
şefului instituţiei/agentului economic, asigurându-se o evidenţă strictă, în scopul realizării eventualei examinări ulterioare
a activităţii, a interacţiunii utilizatorilor cu sistemele de calcul, prin memorarea momentului, tipului operaţiei, codului
utilizatorului şi datelor accesate de acesta.
- Elaborarea de lucrări din bazele de date ale sistemului/subsistemului destinat preluării, prelucrării, stocării şi
transmiterii de date şi informaţii clasificate se efectuează numai pe baza ordinelor rezolutive, ale conducerii unităţii,
date pe adrese sau documente interne de lucru.
- Suporţii de memorie externă (discurile, discurile portabile, dischetele, benzile magnetice, casetele de bandă
magnetică, compact-discurile, discurile optice sau magneto-optice), utilizaţi în sistemul/subsistemul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii clasificate, au regimul documentelor cu caracter secret de stat şi
se păstrează la compartimentul de documente secrete, fiind supuşi procedurilor restrictive identice acestora.
- Instalarea, depanarea sau modificarea configuraţiei sistemului de calcul destinat preluării, prelucrării, stocării şi
transmiterii de date şi informaţii clasificate se execută de personal abilitat, verificat contrainformativ şi controlat.
- Săptămânal, administratorul sistemului informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi
informaţii clasificate va elimina fişierele temporare de lucru sau ieşite din uz şi va verifica integritatea fişierelor stocate
pe discuri.
- Intrarea şi ieşirea atât a persoanelor cât şi a materialelor vor fi controlate.
- În incintele în care sistemul/subsistemul poate fi modificat nu se va permite accesul unui singur angajat autorizat (se
va institui regula celor doi).
- Persoanele care solicită acces temporar sau intermitent în aceste încăperi vor obţine aprobare de vizitator de la
administratorul de sistem; vizitatorii trebuie supravegheaţi permanent pentru a preveni accesul la echipamentele
informatice în scopuri ilicite.
Un pericol în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate procesate, stocate şi transmise prin sistemul de prelucrare
automată a datelor îl reprezintă orice acţiune, inacţiune sau împrejurare de natură să afecteze integritatea,
disponibilitatea sau confidenţialitatea datelor, precum şi funcţionalitatea programelor şi echipamentelor aferente unui
sistem informatic.
Constituie pericole:
- pierderea, sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizată ori accidentală a datelor, programelor,
suporţilor materiali ai acestora sau a echipamentelor aferente;
- operarea greşită în timpul preluării, prelucrării, transferului, stocării sau arhivării datelor;
- interceptarea şi interpretarea transmisiilor efectuate în cadrul reţelei de calculatoare;
- forţarea accesului, accesul neautorizat sau întârzierea accesului autorizat la date, programe, suporţii materiali ai
acestora sau la echipamentele aferente;
- eludarea restricţiilor privind accesul la date, prin modificarea neautorizată a configuraţiilor instalate, programelor sau
a drepturilor de acces;
- copierea neautorizată a datelor;
- interceptarea şi interpretarea radiaţiilor electromagnetice sau acustice produse de echipamentele de calcul,
dispozitivele de transmisiuni sau canalele de comunicaţie;
- interceptarea discuţiilor sau convorbirilor telefonice referitoare la sistemul informatic;
- exploatarea informativă a personalului implicat în dezvoltarea, întreţinerea sau exploatarea sistemului informatic;
- introducerea în exploatare de produse informatice fără o prealabilă testare care să ofere garanţii de funcţionare
corectă şi controlată;
- păstrarea, amplasarea, exploatarea, întreţinerea sau depozitarea în condiţii improprii a sistemelor de calcul, suporţilor
materiali de date sau a dispozitivelor şi echipamentelor destinate asigurării protecţiei şi securităţii datelor;
- nerespectarea reglementărilor referitoare la secretul de stat sau a regulilor de compartimentare a muncii;
- nerespectarea regulilor privind depozitarea, manipularea sau distrugerea suporţilor de memorie externă şi a
dispozitivelor şi echipamentelor scoase din uz;
- nerespectarea prevederilor, metodologiilor şi a documentaţiilor tehnice de întreţinere şi exploatare a sistemelor
informatice;
- apariţia de anomalii în funcţionarea sistemelor de operare, pachetelor de programe sau programelor de aplicaţie;
- apariţia de anomalii în funcţionarea sistemelor informatice;
- apariţia de deranjamente ale canalelor de comunicaţie;
- discutarea în condiţii de insecuritate sau cu persoane neautorizate, a unor aspecte privind sistemele de calcul,
informaţiile şi datele înmagazinate;
- producerea de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren, etc.);
- producerea de evenimente cu efect distructiv (explozii, incendii, spargeri de conducte, acte de sabotaj, acţiuni
teroriste, acte de vandalism, şocuri electromagnetice, etc);
- producerea pe orice cale de evenimente cu efecte similare.
POSIBILE PERICOLE, AMENINŢĂRI ORI ATACURI LA ADRESA SECURITĂŢII SISTEMULUI/REŢELELOR
INFORMATICE
- ascultare pasivă (atac contra confidenţialităţii): accesarea sistemului în scopul modificării informaţiilor generate,
transmise, stocate sau afişate pe componentele vulnerabile ale acestuia;
- intercepţia: penetrarea neautorizată a sistemului, în scopul modificării informaţiilor transmise pe o cale de
comunicaţie;
- deducerea prin interferenţă: acţiunea unui utilizator autorizat de a corela informaţiile la care are acces, în scopul
deducerii unor informaţii clasificate la care nu are dreptul de acces;
- deghizarea ("înşelarea" mecanismelor de autentificare): însuşirea şi folosirea identităţii unui utilizator autorizat,
pentru accesarea sistemului;
- crearea şi utilizarea unor canale disimulate ("ocolirea" controalelor de acces) în scopul transmiterii de informaţii de la
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un utilizator autorizat către unul neautorizat;
- utilizarea aşa-zisei "porţi secrete" (trap-desk) pentru evitarea controalelor de acces.
ANEXA Nr. 10/D: MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA OBSERVĂRII ŞI ASCULTĂRII
Protecţia împotriva ascultărilor pasive (posibile prin ascultare directă sau furnizate de comunicaţii nesigure) se
realizează pe baza asistenţei tehnice din partea instituţiilor abilitate, prin izolarea fonică a pereţilor, uşilor, podelelor şi
plafoanelor zonelor sensibile.
Protecţia împotriva ascultărilor active (prin microfoane, radio-emiţători şi alte dispozitive implantate) necesită inspecţii
de securitate tehnică şi/sau fizică a structurii încăperii, accesoriilor, instalaţiilor tehnico-sanitare, echipamentelor şi
mobilierului de birou, sistemelor de comunicaţii etc. Aceste inspecţii vor fi realizate de instituţii competente.
Zone sigure din punct de vedere tehnic
Accesul în zonele protejate împotriva ascultărilor se va controla în mod special.
Încăperile vor fi încuiate sau păzite corespunzător standardelor de securitate fizică., inclusiv când nu sunt ocupate, iar
cheile vor fi tratate ca materiale clasificate. Periodic, se vor organiza inspecţii fizice şi/sau tehnice. De asemenea, astfel
de inspecţii se vor organiza, în mod obligatoriu, ca urmare a oricărei intrări neautorizate, a unei suspiciuni privind
accesul personalului extern şi după executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, zugrăvire, redecorare etc. Nici un
obiect nu se va introduce în aceste zone, fără a fi verificat de către personal specializat în depistarea dispozitivelor de
ascultare.
În mod curent, în zonele asigurate din punct de vedere tehnic nu se vor instala telefoane. Totuşi, când instalarea
acestora este absolut necesară, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.
Inspecţiile de securitate tehnică în zonele unde se poartă discuţii extrem de sensibile trebuie întreprinse în mod
obligatoriu premergător începerii convorbirilor, atât pentru identificarea fizică a dispozitivelor de ascultare cât şi pentru
verificarea sistemelor telefonice, electrice, sau de altă natură, care ar putea fi folosite ca mediu de atac.
Verificarea dotărilor electrice/electronice din birouri
Înainte de a fi folosite în zonele în care se lucrează ori se discută despre informaţii strict secrete de importanţă
deosebită şi strict secrete, echipamentele de comunicaţii şi dotările de orice fel din birouri, în principal cele electrice şi
electronice, trebuie verificate de specialişti în securitatea comunicaţiilor, pentru a preveni transmiterea ilicită sau din
neglijenţă a unor informaţii inteligibile.
În aceste zone se va organiza o evidenţă a tipului şi numărului de inventar ale fiecărei piese de mobilier sau
echipament introduse sau mutate din încăperi, care va fi păstrată sub cheie, iar cheile vor fi protejate corespunzător.
ANEXA Nr. 10/E: SOLUŢIONAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND
PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Cazurile de încălcare a reglementărilor de securitate vor fi comunicate imediat conducătorului instituţiei/agentului
economic şi instituţiilor abilitate.
Orice încălcare a reglementărilor de securitate va fi cercetată de persoane special desemnate, cu experienţă în
activitatea de securitate pentru a stabili:
- dacă şi în ce mod au fost compromise informaţii clasificate;
- dacă persoanele neautorizate care au avut, sau ar fi putut avea acces la informaţii clasificate, prezintă suficientă
încredere şi loialitate, astfel încât rezultatul compromiterii să nu creeze prejudicii;
- măsurile de remediere, corective sau disciplinare (inclusiv juridice), care sunt recomandate.
În situaţia în care persoanele care au luat cunoştinţă de conţinutul informaţiilor clasificate prezintă încredere, vor fi
instruite în mod corespunzător pentru a preveni diseminarea, în caz contrar se va proceda la evaluarea prejudiciului
rezultat şi vor fi întreprinse măsurile necesare diminuării acestuia.
Evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate
În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane
juridice de drept public sau privat, deţinătoare de informaţii clasificate, se va organiza evidenţa cazurilor de încălcare a
reglementărilor de securitate, a rapoartelor de investigaţii şi măsurilor corective întreprinse, în consecinţă. Aceste
evidenţe vor fi păstrate timp de trei ani de către structura/funcţionarul de securitate şi vor fi puse la dispoziţie în timpul
controalelor efectuate de reprezentanţii autorizaţi ai instituţiilor abilitate.
Comunicarea compromiterilor
Informaţiile clasificate sunt compromise când conţinutul acestora (total sau parţial) este cunoscut de persoane
neautorizate (care nu au autorizare valabilă de acces la acestea) ori când au fost supuse riscului acestei cunoaşteri
neautorizate (informaţiile clasificate pierdute, chiar şi temporar, în afara unei zone de securitate sunt considerate a fi
compromise).
Instituţiile abilitate vor fi încunoştinţate prin cel mai operativ sistem de comunicare asupra circumstanţelor
compromiterii unor astfel de informaţii.
Scopul principal al comunicării compromiterii este de a da posibilitatea recuperării informaţiilor, evaluării prejudiciilor şi
întreprinderii acţiunilor necesare sau aplicabile pentru minimalizarea consecinţelor.
Informarea preliminară trebuie să conţină:
a) o descriere a informaţiilor respective (clasificare şi marcare, numărul de înregistrare, numărul de exemplare,
conţinutul, data, emitentul);
b) o scurtă prezentare a împrejurărilor în care a avut loc compromiterea, inclusiv data constatării, perioada în care
informaţiile au fost expuse compromiterii şi, dacă se cunoaşte, persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut
avea acces la acestea;
c) precizări cu privire la eventuala informare a emitentului.
La solicitarea instituţiilor abilitate, informările preliminare vor fi completate pe măsura derulării cercetărilor.
Evaluările proprii ale instituţiilor/agenţilor economici, referitoare la prejudiciile şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse
pentru înlăturarea sau diminuarea acestora, vor fi prezentate în cel mai scurt timp instituţiilor abilitate.
Scoaterea din evidenţă a documentelor clasificate pierdute sau distruse
Când există indicii certe, confirmate în scris de instituţiile abilitate cu atribuţii de control şi investigare a compromiterii
informaţiilor clasificate, că documentul dat în răspundere este iremediabil pierdut (şi nu rătăcit), acesta va fi scos din
evidenţa compartimentului care l-a gestionat, numai după finalizarea cercetărilor, cu avizul instituţiilor abilitate.
ANEXA Nr. 10/F: MĂSURI DE INSTRUIRE ŞI EDUCAŢIE PROTECTIVĂ A PERSOANELOR CARE
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AU ATRIBUŢII PE LINIA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI A CELOR CARE AU
ACCES LA ASTFEL DE INFORMAŢII
Educaţia protectivă are ca principal obiectiv instruirea persoanelor care au acces la informaţii clasificate în vederea
aplicării măsurilor legale referitoare la protejarea informaţiilor clasificate.
Educaţia personalului se realizează prin derularea unor activităţi specifice în cadrul cărora persoanelor care accesează
informaţii clasificate le sunt prezentate:
- prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
- conţinutul programului de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate;
- competenţele instituţiilor abilitate în domeniul protecţiei datelor şi informaţiilor clasificate;
- aspectele semnificative pe linia protecţiei secretelor de stat cu relevanţă în domeniul specific de activitate;
- mijloacele şi metodele utilizate de structurile specializate în culegerea de date şi informaţii clasificate;
- consecinţele nerespectării normelor legale în domeniu;
- alte elemente de interes pentru siguranţa naţională.
Ca mijloace frecvent utilizate în procesul de educaţie protectivă se pot folosi documentare, filme de specialitate,
diapozitive, materiale publicitare etc.
ANEXA Nr. 11:
ROMÂNIA
(UNITATEA) ______
Compartimentul _____
CONDICA DE PREDARE - PRIMIRE
a cheilor de la încăperile şi containerele de securitate

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

persoanei căreia
i-a fost predată

cutia cu chei

Data şi
ora

primirii

Semnătura
de primire

Nr.
sigiliului

Data şi
ora

predării

Numele şi
prenumele

persoanei care
ridică cutia cu

chei

Semnătura
de primire Obs.

         
         

ANEXA Nr. 12:
ROMÂNIA
(instituţia) ______
Compartimentul _____
CERTIFICAT DE SECURITATE
Seria _________ Nr. ______ din _______
Prin prezentul certificat se autorizează accesul la informaţii secrete de stat, nivelul ______ , pentru dl./d-na (numele,
prenumele, datele de identificare) _____ , angajat al instituţiei noastre în funcţia de ____________.
Certificatul este valabil în perioada ________________.
Şeful instituţiei,
_________ (semnătura, ştampila)
Posesor:_______________ (nume, prenume şi semnătură)
ANEXA Nr. 13:
ROMÂNIA
(instituţia) ______
Compartimentul _____
AUTORIZAŢIE DE ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Seria _________ Nr. __________ din __________
Prin prezenta se autorizează accesul la informaţii clasificate secret de stat, nivelul _____ , pentru dl./d-na (numele,
prenumele, datele de identificare) ______ , angajat al instituţiei noastre în funcţia de ___________.
Autorizaţia este valabilă în perioada ______________.
Şeful instituţiei,
_________ (semnătura, ştampila)
Posesor:_______________ (nume, prenume şi semnătură)
ANEXA Nr. 14:
ROMÂNIA
INSTITUŢIA DEŢINĂTOARE
Nr. ______ din ________
Către
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
În vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel ______ , pentru
(numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) ______ , angajat al (denumirea completă a instituţiei), în
funcţia de __________ ,vă rugăm să iniţiaţi procedurile de verificare necesare.
Menţionăm că în prezent persoana deţine/nu deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate
pentru nivelul ______ .
Anexăm în original chestionarul de securitate corespunzător nivelului solicitat.
Semnătură
Şef instituţie
ANEXA Nr. 15:
Formular de bază - date personale
Nr. ____ din ______

SECRET DE SERVICIU
(după completare)

Ex. unic

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia solicitantă: ______
Nivelul de acces solicitat: SECRET |_| s.s. |_| S.S.I.D. |_|
Motivul solicitării: ______
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DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
NUME: ______
NUME ANTERIOARE: ______
PRENUME: ______
DATA NAŞTERII: ______
LOCUL NAŞTERII: sat: ______ comună: ______ oraş/municipiu: ______ judeţ: ______
CETĂŢENIA la naştere: ______ actuală: ______
CARTE/BULETIN DE IDENTITATE:
Seria: ___ Nr. _______ Eliberat de: ______ La data: ______
Cod numeric personal: ___________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix: ______ Telefon mobil: ________
Fax: ______ E-mail: ______
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix: ______ Telefon mobil: ________
Fax: ______ E-mail: ______
DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
ADRESE ŞI REŞEDINŢE ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
(pentru perioade peste 3 luni)
Perioada ________ Ţara _________ Localitatea: _________
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Perioada ________ Ţara _________ Localitatea: _________
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
STUDII CIVILE ŞI MILITARE:
Nr. crt. Perioada Instituţia Felul studiilor
    
    

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Nr. crt. Limba Nivelul

   
   

(În cazul atestatelor se vor indica instituţia şi data)
SITUAŢIA MILITARĂ
Fără stagiu militar satisfăcut: |_| Militar activ: |_| În rezervă: |_|
Seria livretului militar: _________ Numărul livretului militar: ______
Eliberat de centrul militar: __________ la data: ______
PAŞAPOARTE:
Turistic
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
De serviciu
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
Diplomatic
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI:

Nr.
crt. Ţara Localitatea Perioada Scopul

     
     

SITUAŢIA PROFESIONALĂ:
CIVIL:
Profesia: __________________________
Ministerul: __________________________
Instituţia, la care este încadrat: __________________________
De la data: ________________
Funcţia: __________________
De la data: ________________
Adresa de la locul de muncă: __________________________
Telefon: ___________ Fax: ___________ E-mail: _________
MILITAR:
Gradul: _________________ Funcţia: _________________
Arma de bază: _________________ Arma de încadrare _________________
Unitatea: _________________
Indicativul eşalonului superior: _________________
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Nr. crt. INSTITUŢIA PERIOADA FUNCŢII DEŢINUTE
    
    

SITUAŢIA FAMILIALĂ ACTUALĂ
Celibatar(ă): |_| Căsătorit(ă): |_| Concubinaj |_|
Despărţit(ă) în fapt: |_| Divorţat(ă): |_| Văduv(ă) |_|
Recăsătorit(ă): |_|
Alte situaţii: _________________
Date referitoare la data şi locul încheierii căsătoriei sau legate de situaţia actuală _________________
DATE DESPRE PARTENERUL DE VIAŢĂ
(SOŢ/SOŢIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ)
NUME: _________________
NUME ANTERIOARE: _________________
PRENUMELE: _________________
DATA NAŞTERII: _________________
LOCUL NAŞTERII: comună: _______ oraş: _______ judeţ: _______
CETĂŢENIA.: la. naştere: _______ actuală: _______
PROFESIA: ______________
LOCUL DE MUNCĂ: ______________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
COPII (inclusiv cei din alte căsătorii)

Nume şi prenume Data naşterii Localitatea Domiciliul Locul de muncă Funcţia
      
      

DATE DESPRE PĂRINŢI
TATĂL
NATURA RELAŢIEI: tată natural |_| tată adoptiv: |_| tată-vitreg: |_|
NUME: __________________
NUME ANTERIOARE: __________________
PRENUME: __________________
PROFESIA: __________________
DATA NAŞTERII: _________
LOCUL NAŞTERII: comună: _________ oraş: _________ judeţ: _________
CETĂŢENIA la naştere: _________ actuală: _________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
MAMA
NATURA RELAŢIEI: mamă naturală: |_| mamă adoptivă: |_| mamă vitregă: |_|
NUME: __________________
NUME ANTERIOARE: __________________
PRENUME: __________________
PROFESIA: __________________
DATA NAŞTERII: _________
LOCUL NAŞTERII: comună: _________ oraş: _________ judeţ: _________
CETĂŢENIA la naştere: _________ actuală: _________
DOMICILIUL PERMANENT:
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Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DATE DESPRE FRAŢI/SURORI
NUME: __________________
PRENUME: __________________
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: __________________
DOMICILIUL: __________________
NUME: __________________
PRENUME: __________________
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: __________________
DOMICILIUL: __________________
ANTECEDENTE ŞI CAZIER
Aţi fost vreodată reţinut, arestat preventiv, anchetat, pus sub acuzare, judecat, condamnat (inclusiv la amendă penală
sau interzicerea unor drepturi), graţiat, amnistiat, eliberat pe cauţiune, eliberat condiţionat? DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată anchetat administrativ, sancţionat administrativ, amendat de către poliţie sau autorităţi civile (nu se
menţionează amenzile pentru abateri minore, cum sunt cele pentru parcare, dar se menţionează cele pentru fapte
grave, precum conducerea sub influenţa alcoolului sau tulburarea ordinii publice)? DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată judecat în Consiliul de Onoare, anchetat, judecat sau condamnat de o Curte Marţială, trimis într-o
unitate disciplinară în timpul cât v-aţi aflat în serviciul militar? DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna din întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos, inclusiv perioadele şi instituţiile
care au sancţionat faptele dvs. .

Nr.
crt. FAPTA SĂVÂRŞITĂ PERIOADA INSTITUŢIA

    
    

DATE DE SECURITATE
Aţi fost vreodată implicat în acţiuni de: spionaj, terorism, tentative de subminare a ordinii democratice prin mijloace
violente?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată membru sau simpatizant al unei grupări implicate în acţiuni menţionate mai sus?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată în relaţii apropiate cu o persoană care a activat sau a simpatizat cu astfel de grupări?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări detaliaţi mai jos.
____________________________________
Aţi colaborat cu organele fostei Securităţi care au desfăşurat activităţi de poliţie politică?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că aţi atras atenţia vreunui serviciu de informaţii sau de securitate străin?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că au fost făcute presiuni asupra dumneavoastră sau asupra membrilor familiei dumneavoastră ca urmare
a unui incident survenit pe teritoriul altei ţări?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Sunteţi în relaţii permanente de natură profesională sau personală cu cetăţeni străini?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că vi s-a solicitat vreodată să furnizaţi informaţii clasificate în afara atribuţiilor de serviciu?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări detaliaţi mai jos.
____________________________________
Aveţi rude apropiate, din cele menţionate mai sus, care locuiesc în străinătate sau care au locuit mai mult de trei luni în
străinătate?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da detaliaţi mai jos.
____________________________________

Nr.
crt.

NUMELE
PRENUMELE GRADUL DE RUDENIE ŢARA PERIOADA
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DECLARAŢIE
Subsemnatul, ___________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura
ANEXA Nr. 16:
FORMULAR SUPLIMENTAR

(se completează pentru nivelurile STRICT SECRET şi
STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ)
Nr. _____ din _________

SECRET DE SERVICIU
(după completare)

Ex. unic

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia solicitantă: __________
Nivelul de acces solicitat: s.s. |_| S.S.I.D. |_|
Motivul solicitării: __________
DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
NUME: __________
PRENUME: __________
DATA NAŞTERII: __________
LOCUL NAŞTERII: sat: __________ comună: __________ oraş/municipiu: __________ judeţ: __________
CETĂŢENIA actuală: __________
DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE BAZĂ: __________
DATE SUPLIMENTARE DESPRE SOLICITANT
În afara domiciliilor, adreselor şi reşedinţelor indicate în formularul de bază, în ultimii zece ani aţi mai avut şi altele?
ÎN ROMÂNIA
Perioada: __________ Judeţ: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
Perioada: __________ Judeţ: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
ÎN STRĂINĂTATE
Perioada: __________Ţara: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
Perioada: __________Ţara: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
RUDE
Cumnaţi/cumnate
GRAD DE RUDENIE     
NUMELE ACTUAL     
NUMELE LA NAŞTERE     
NUME ANTERIOARE     
PRENUMELE     
DATA NAŞTERII     
LOCUL NAŞTERII     
CETĂŢENIA ACTUALĂ     
DOMICILIUL PERMANENT     
OCUPAŢIA ACTUALĂ     

Părinţii partenerului de viaţă (naturali, vitregi sau adoptivi).
 TATĂL MAMA
GRADUL DE RUDENIE     
NUMELE ACTUAL     
NUMELE LA NAŞTERE     
NUME ANTERIOARE     
PRENUMELE     
DATA NAŞTERII     
LOCUL NAŞTERII     
CETĂŢENIA ACTUALĂ     
DOMICILIUL PERMANENT     
OCUPAŢIA ACTUALĂ     

REFERINŢE
Nominalizaţi date de identificare a minimum două persoane, care sunt de acord să prezinte referinţe despre
dumneavoastră şi care vă cunosc de cel puţin cinci ani.

Numele şi prenumele Ocupaţia Locul de muncă Domiciliul
permanent Tel/Fax Observaţii
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STARE DE SĂNĂTATE
Aţi fost vreodată diagnosticat cu boală psihică?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi suferit incidente de natură medicală care au provocat pierderea temporară a cunoştinţei?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Sunteţi conştient de vreo altă problemă medicală, neacoperită de răspunsurile anterioare, care ar putea afecta
protecţia informaţiilor clasificate?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi avut sau aveţi probleme legate de consumul de alcool?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi consumat sau consumaţi substanţe care creează dependenţă sau droguri?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
RELAŢIILE DE FAMILIE
Aveţi neînţelegeri dese în familie:
DA |_| NU |_|
Detaliaţi cu privire la motivul acestora:
__________________
Aveţi persoane în întreţinere din afara căsătoriei?
DA |_| NU |_| Cunoscute |_| Necunoscute |_|
Faceţi referire cu privire la relaţiile pe care le aveţi cu cumnaţii/cumnatele stabiliţi/stabilite în străinătate, precum şi la
părinţii partenerului de viaţă stabiliţi în străinătate.
__________________
DECLARAŢIE
Subsemnatul , __________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez: să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura
ANEXA Nr. 17:
Formular financiar

Nr. _____ din ________
(Se completează numai pentru S.S.I.D.)

SECRET DE SERVICIU
(după completare)

Ex. unic

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia, solicitantă: ______________
Motivul solicitării: ________________
DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
NUME: ________________________
NUME ANTERIOARE: ___________
PRENUME: ____________________
DATA NAŞTERII: _______________
LOCUL NAŞTERII: sat: ________ comună: ________ oraş/municipiu: ________ judeţ: ________
CETĂŢENIA actuală: ________
SITUAŢIA FAMILIALĂ
Cum vă apreciaţi situaţia financiară ?
Confortabilă: |_| Acceptabilă: |_| Dificilă: |_| Nu pot aprecia: |_|
Locuinţă
Locuinţa pe care o folosiţi împreună cu ceilalţi membri ai familiei este:
Proprietate personală: |_| Închiriată: |_| Locuinţă de serviciu: |_|
PROPRIETĂŢI MOBILE/IMOBILE
Detaliaţi:
______________________
Venituri şi cheltuieli lunare tipice pentru dumneavoastră şi partenerul de viaţă
Venit anual net realizat în urma activităţii principale. ___________________
Venituri suplimentare realizate din alte activităţi ______________________
Total venituri anuale pe gospodărie. ______________________________
Evaluaţi care este valoarea totală a debitelor curente care vă grevează _____
Sunteţi dvs. sau partenerul de viaţă beneficiarii unor câştiguri provenind din jocuri de noroc sau alt gen de astfel de
câştiguri: DA |_| NU |_|
Dacă Da detaliaţi:
______________________
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Dumneavoastră şi partenerul dumneavoastră de viaţă economisiţi
Curent |_| Ocazional |_| Rar |_|
Comparativ cu anul anterior aveţi obligaţii şi datorii financiare:
Mai mari: |_| Mai mici: |_| Cam la fel: |_|
Sunteţi interesat, dvs. sau partenerul de viaţă în colaborarea cu anumite societăţi comerciale înregistrate în ţară?
DA |_| NU |_|
Dacă "da", detaliaţi:
- denumirea societăţii comerciale, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administraţie, consilier etc.)
Aveţi relaţii, dvs. sau partenerul de viaţă cu firme înregistrate în străinătate?
DA |_| NU |_|
Dacă da, detaliaţi:
- denumirea firmei, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administraţie, consilier, contracte de colaborare,
concesionare, comision etc.)
- ţara de înmatriculare.
Împotriva dvs. sau a asociaţilor dvs. au fost iniţiate, în ultimii 10 ani, proceduri de executare silită?
DA |_| NU |_|
Dacă da, detaliaţi:
- motivul procedurii
- instanţa judecătorească care a hotărât măsura
- autoritatea care a pus-o în aplicare
Aveţi alte interese financiare care ar putea intra în conflict cu îndatoririle dumneavoastră de serviciu?
DA |_| NU |_|
Detaliaţi:
______________________
Detaliaţi alte aspecte care ne-ar putea ajuta să înţelegem mai bine situaţia dumneavoastră financiara ?
Detaliaţi:
______________________
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ______________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez: să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa ______________ (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura
ANEXA Nr. 18:
ROMÂNIA
(Instituţia) _______________
Compartimentul ___________
REGISTRUL
pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate

Nr.
crt.

Numele,
prenumele şi

datele de iden-
tificare ale

pose-sorului

Funcţia şi
departa-
mentul/
compar-

timentul în
care îşi

desfăşoară
activitatea

Nivelul
de

acces

Data
eliberării
certifi-
catului/

autori-zaţiei

Seria şi
numărul
certifi-
catului/

autori-zaţiei

Perioada
de vala-
bilitate

Data
retra-gerii

Motivul
retra-gerii Obs.

          
          

ANEXA Nr. 19:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL
AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Nr. _______ din ________
Către
(Autoritatea desemnată de securitate)
În vederea eliberării avizului de securitate, nivel _______ , pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale
persoanei) ________ , angajat al (denumirea completă a instituţiei ______ , în funcţia de ___________ , vă rugăm
să iniţiaţi procedurile de verificare necesare.
Menţionăm că în prezent persoana deţine/nu deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate
pentru nivelul __________ .
Anexăm în original chestionarul de securitate corespunzător nivelului solicitat.
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
(Semnătura)
ANEXA Nr. 20:
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ROMÂNIA
(Autoritatea desemnată de securitate)
Nr. _______ din ________
Către,
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
La adresa dumneavoastră nr. ______ din _______ vă comunicăm avizarea pozitivă/negativă a accesului la informaţii
secrete de stat de nivel ______ pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) _________ angajat
al instituţiei (denumirea instituţiei solicitante) __________ în funcţia de ____ .
Şeful autorităţii desemnate de securitate.
ANEXA Nr. 21:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL
AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Nr. ________ din. _______
Către
(Instituţia solicitantă)
La adresa dumneavoastră nr. ______ din _______ vă comunicăm avizarea pozitivă/negativă a accesului la informaţii
secrete de stat de nivel ______ pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) _________ angajat
al instituţiei dvs. în funcţia de ____ .
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
(Semnătura,)
ANEXA Nr. 22:
ROMÂNIA
(Instituţia) _____________
Nr. ________ din _________
Către
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Vă comunicăm eliberarea la data de ________ a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate cu seria _____, nr. _____ pentru dl/d-na (numele, prenumele, datele de identificare) _____________ ,
angajat al instituţiei noastre în funcţia de ________ .
Certificatul/autorizaţia este valabil/ă în perioada ____________, pentru accesul la informaţii clasificate de nivel
_______ .
Şeful instituţiei,
____________ (semnătura, ştampila)
ANEXA Nr. 23:
ROMÂNIA
(Instituţia) _______________
Compartimentul ___________
REGISTRUL
pentru evidenţa autorizaţiilor speciale

Nr.
Crt.

Numele, prenumele şi
datele de identificare ale

posesorului

Denumirea şi adresa
completă a unităţii

deţinătorului

Data
eliberării

autorizaţiei

Numărul şi
seria

autorizaţiei

Perioada de
valabilitate Obs.

       
       

ANEXA Nr. 24:
ANTETUL INSTITUŢIEI/AGENTULUI ECONOMIC
Adresă _______ Tel./Fax _______
Către ORNISS
CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de securitate industrială
Vă rugăm să eliberaţi autorizaţia de securitate industrială pentru _______ (denumirea completă a instituţiei/agentului
economic) cu sediul în _______ (adresa completă) în vederea participării la proceduri de atribuire a contractelor
clasificate.
Anexăm, în original, chestionarul de securitate industrială pentru obţinerea autorizaţiei de securitate.
Directorul instituţiei/agentului economic,
_______ (semnătura, stampila)
ANEXA Nr. 25:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAŢIEI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ)
CHESTIONAR
de securitate industrială
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: __________________________________
Nr. din Registrul Comerţului: ____________________________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _______________
Denumiri anterioare (dacă este cazul): _____________________
Cod fiscal: _______ Cod SIRUES: _______
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. _______ nr. ___
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Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Adrese anterioare (dacă este cazul): _______
Statutul juridic: _______
Forma de proprietate: _______
Capitalul
Capitalul social: _______
Data ultimei modificări a capitalului social: _______
Capital subscris vărsat: _______
Capital disponibil _______
Nr. acţiuni: _______ Valoare acţiuni: _______
Acţiune nominativă. Există? Da |_| Nu |_|
Autoritatea/persoana care o deţine _______
Adresa site Internet _______
Creştere preconizată _______ la data de: _______
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Acţionari persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr _______
- 1. Nume, prenume ______________
Data şi locul naşterii ______________
Nr. şi seria actului de identitate _______
Adresa completă:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Ţara _______
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _____
(În cazul în care sunt mai mulţi se pot prezenta în anexă, după prezentul model)
Acţionari persoane juridice ______________
Agenţi economici la care firma solicitantă este acţionar
Numărul de agenţi economici: ______________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni deţinut _____ % începând cu anul: _______
Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari:
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ______________
Denumirea completă a firmei: ______________
Nr. din Registrul Comerţului ______________
2. CONDUCEREA AGENTULUI ECONOMIC ŞI FUNCŢIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE
RESPONSABIL/RESPONSABILĂ
Director general
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
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Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor secrete de stat din cadrul
agentului economic solicitant:
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Funcţia: _____________________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar |_| în conducere |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic)
3. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: ______________
Număr de angajaţi permanent: ______________
Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul)
4. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară    
Active fixe - TOTAL    
Conturi în lei:    
Conturi în valută:    
C reanţe:    
Stocuri:    
Active circulante - TOTAL:    
Capital social:    
Capital vărsat:    
Împrumuturi pe termen lung:    
Împrumuturi pe termen scurt    
Datorii - TOTAL    
Total pasiv:    
Cifra de afaceri:    
Total venituri    
Total cheltuieli:    
Profit brut:    
Pierderi (unde este cazul):    

5. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: ______________
Adresă completă:
Str. _______ nr. ____
Sectorul/judeţul _______ localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet ______________
Număr cont: ______________
Data deschiderii contului: ______________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
Mărimea creditului: ______________
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: _______
Există reclamaţii împotriva firmei pentru plăţile cu furnizorii sau clienţii?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: _______
Data înregistrării: _______
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate):
Reclamaţia a fost rezolvată? |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: _______
6. INFORMAŢII DE SECURITATE
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Consideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin? DA NU
Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?

  

Instituţia sau vreunul dintre angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi de:
- spionaj

  

- terorism   
- sabotaj?   
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi în una dintre
activităţile de mai sus?

  

Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

  

7. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
7.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
MENŢIONAŢI NIVELUL DE CLASIFICARE A INFORMAŢIILOR GESTIONATE:
|_| secrete de stat
- S.S.I.D. |_|
- S.S. |_|
- S |_|
|_| secrete de serviciu
7.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
 DA NU
- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor   
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat

  

- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi

  

- uşi şi încuietori speciale   
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile   
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat

  

În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat
7.1.2. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ
DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SECRET DE STAT
 DA NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa I/II (pentru gestionarea informaţiilor secrete de stat)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate   
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice

  

Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SECRETE DE SERVICIU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control al personalului şi/sau vehiculelor   
- sunt utilizate:   
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.   
mape speciale de păstrare   
sigilii   
fişe de predare-primire   
ecusoane de acces   
mobilă de birou adecvată zonei administrative   
7.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC  ŞI DE TELECOMUNICAŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)

- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a

Echipament informatic
- aveţi acces la Internet   
- este utilizat un sistem de securizare   
pe server-ul principal   
la nivel de utilizator   
7.1.4. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT SAU A ACTIVITĂŢILOR
CU CARACTER SECRET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:   
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate   
- accesul pentru personalul propriu   
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai mass-
media

  

- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
instituţiei, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru

  

- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii   
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni

  

- instruirea personalului autorizat a avea acces   

7.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
NR.

CRT.
NUME,

PRENUME
PRENUME
PĂRINŢI

DATĂ, LOC
NAŞTERE

PROFESIE,
FUNCŢIE

DOMICILIU,
TELEFON

NIVEL
DE ACCES

OBSERVAŢII
**
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**) Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
8. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
 DA NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie
care să se fi soldat printr-o hotărâre definitivă ce a afectat grav activitatea
acesteia?

  

În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea legii
şi, drept urmare, să fiţi sancţionat cu amendă?

  

În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _____________
ANEXA Nr. 26:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ DE NIVEL "SECRET")
CHESTIONAR
de securitate industrială
Autorizare pentru nivelul de securitate:
|_| SECRET
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: __________________________________
Nr. din Registrul Comerţului: ____________________________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _______________
Denumiri anterioare (dacă este cazul): _____________________
Cod fiscal: _______ Cod SIRUES: _______
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Adrese anterioare (dacă este cazul): _______
Statutul juridic: _______
Forma de proprietate: _______
Capitalul
Capitalul social: _______
Data ultimei modificări a capitalului social: _______
Capital subscris vărsat: _______
Capital disponibil _______
Nr. acţiuni/părţi sociale: _______ Valoare acţiuni/părţi sociale: _______
Acţiune nominativă. Există? Da |_| Nu |_|
Autoritatea/persoana care o deţine _______
Adresa site Internet _______
Creştere preconizată _______ la data de: _______
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Acţionari persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr _______
- 1. Nume, prenume ______________
Data şi locul naşterii ______________
Nr. şi seria actului de identitate _______
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Adresa completă:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Ţara _______
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _____
(În cazul în care sunt mai mulţi se pot prezenta în anexă, după prezentul model)
Acţionari persoane juridice ______________
Agenţi economici la care firma solicitantă este acţionar
Numărul de agenţi economici: ______________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _______
Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari:
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ______________
Denumirea completă a firmei: ______________
Nr. din Registrul Comerţului ______________
2. AUTORIZAREA DEJA OBŢINUTĂ
Autorizaţie: |_| Da |_| Nu
Numărul şi seria autorizaţiei de securitate:
Valabilă de la: __________ la __________
Autoritatea emitentă: ____________________
3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE RESPONSABIL/RESPONSABILĂ
Director general
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar
Membrii Consiliului de Administraţie
- 1. Nume şi prenume: _____________
Prenumele tatălui _____________
Data numirii în funcţie _____________
Pregătire profesională _____________
Data naşterii: _____________ locul: _____________ ţara _____________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor secrete de stat din
întreprinderea solicitantă:
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Nume şi prenume: _____________
Prenumele tatălui _____________
Funcţia: _____________
Pregătire profesională _____________
Data naşterii: _________ locul: _________ ţara _________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic.)
4. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: _____________
Număr de angajaţi permanent: _____________
Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul) _____________
Mărci înregistrate
Nume şi descriere (ce reprezintă) _____________
Cărui tip de clienţi se adresează activitatea/serviciile/produsele dvs.? _____________
5. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: _____________
Adresă completă:
Str. __________ nr. ____
Sectorul/judeţul __________ localitatea __________
Nr. telefon __________ fax: __________
Telex __________ e-mail __________
Adresă site Internet __________
Număr cont: __________
Data deschiderii contului: __________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
Mărimea creditului: __________
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: __________
Există reclamaţii împotriva firmei pentru plăţile cu furnizorii sau clienţii?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: __________
Data înregistrării: __________
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate): __________
Reclamaţia a fost rezolvată? |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: __________
6. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară    
Active fixe - TOTAL    
Conturi în lei:    
Conturi în valută:    
C reanţe:    
Stocuri:    
Active circulante - TOTAL:    
Capital social:    
Capital vărsat:    
Împrumuturi pe termen lung:    
Împrumuturi pe termen scurt    
Furnizori şi conturi asimilate:    
Datorii - TOTAL    
Total pasiv:    
Cifra de afaceri:    
Total venituri    
Total cheltuieli:    
Profit brut:    
Pierderi (unde este cazul):    
Venituri din export    
Trezoreria netă:    

7. INFORMAŢII DE SECURITATE
Consideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin? DA NU
Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?

  

Instituţia sau vreunul dintre angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi de:
- spionaj

  

- terorism   
- sabotaj?   
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi în una dintre
activităţile de mai sus?
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Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

  

8. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
8.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
8.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
 DA NU
- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor   
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat

  

- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi

  

- uşi şi încuietori speciale   
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile   
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat

  

În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat.
8.1.2. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ
DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SECRET DE STAT
 DA NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa a II-a (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul SECRET, cu acces neautorizat
conform prevederilor interne, cu escortă sau prin controale specifice)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate   
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice

  

Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SECRETE DE SERVICIU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control al personalului şi/sau vehiculelor   
- sunt utilizate:   
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.   
mape speciale de păstrare   
sigilii   
fişe de predare-primire   
ecusoane de acces   
mobilă de birou adecvată zonei administrative   
8.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC  ŞI DE TELECOMUNICAŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)

- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a

Echipament informatic
- aveţi acces la Internet   
- este utilizat un sistem de securizare   
pe server-ul principal   
la nivel de utilizator   
8.1.4. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT SAU A ACTIVITĂŢILOR
CU CARACTER SECRET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:   
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate   
- accesul pentru personalul propriu   
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai mass-
media

  

- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
instituţiei, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru

  

- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii   
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni

  

- instruirea personalului autorizat a avea acces   

8.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
NR.

CRT.
NUME,

PRENUME
PRENUME
PĂRINŢI

DATĂ, LOC
NAŞTERE

PROFESIE,
FUNCŢIE

DOMICILIU,
TELEFON

NIVEL
DE ACCES

OBSERVAŢII
**

        
        

**) Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
9. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
 DA NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie?   
În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea
legii?

  

În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
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Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _____________
ANEXA Nr. 27:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ
DE NIVEL "STRICT SECRET" ŞI "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ")
Observaţie! Pentru nivelul "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ" se completează şi rubricile cu "*".
CHESTIONAR
de securitate industrială
Autorizare pentru nivelul de securitate:
|_| STRICT SECRET
*|_| STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: _____________
Nr. din Registrul Comerţului: _____________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _________________
Denumiri anterioare (dacă este cazul):
Cod fiscal: _________ Cod SIRUES: __________
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. ________ nr. ____
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Adrese anterioare (dacă este cazul): ________________
Statutul juridic ________
Forma de proprietate: ________
Capitalul
Capitalul social: ________________
Data ultimei modificări a capitalului social: ________________
Capitalul subscris vărsat: ________________
Capital disponibil ________________
Nr. acţiuni/părţi sociale: ________ Valoarea unei acţiuni/părţi sociale: ________
Acţiune nominativă. Există? |_| Da |_| Nu
Autoritatea/persoana care o deţine ________________
Adresa site Internet ________________
Creştere preconizată ________ la data de: ________
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Asociaţi persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr ________
- 1. Nume, prenume ________________
Data şi locul naşterii ________________
Nr. şi seria actului de identitate ________________
Adresa completă:
Str. ________ nr. ____
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: ______
(În cazul în care sunt mai mulţi, se pot prezenta în anexă, după prezentul model.)
Asociaţi persoane juridice
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Se completează un chestionar identic cu cel al agentului economic solicitant, până la capitolul 7 inclusiv, de către
acţionarii care nu deţin autorizaţie/certificat de securitate.
* Agenţi economici la care firma solicitantă este asociată
Numărul de agenţi economici: ________________
Pentru fiecare agent economic se vor completa următoarele date:
Denumirea: ________________
Adresa completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut ____ % începând cu anul: _______
* Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ________________
Denumirea completă a firmei: _______________
Nr. din Registrul Comerţului _____________________
2. NIVELUL DE AUTORIZARE DEJA OBŢINUT
Autorizaţie/Certificat obţinut |_| Da |_| Nu
Nivelul de acces al certificatului deţinut:
|_|
Seria şi numărul autorizaţiei/certificatului de securitate:
Valabil de la: ________ la ________
Autoritatea emitentă: ________________
3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE
Director general
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ___________ locul: ___________ ţara ____________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor clasificate din instituţia
solicitantă:
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Funcţia: ________________
Pregătire profesională ________________
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Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic.}
* 4. SUCURSALE, FILIALE SAU PUNCTE DE LUCRU
* Denumire completă:
Denumiri anterioare (dacă este cazul): Datele schimbărilor

* Adresa completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Adrese anterioare (dacă este cazul): ________________
* Forma de deţinere a
spaţiului:

|_| proprietate
Numărul actului şi forma juridică: _____

|_| închiriată
De la (denumire, adresă
completă): ________

* Agentul economic deţine:
|_| birouri |_| magazine |_| hoteluri |_| fabrici |_| depozite
|_| ateliere |_| laboratoare |_| şantiere |_| spaţii de prezentare
|_| camere securizate Altele: ________
* Descrierea amplasamentului sediului:
|_| zonă comercială centrală |_| zonă comercială periferică |_| zonă rurală
|_| zonă industrială |_| incintă comercială |_| zonă rezidenţială
* Spaţii subînchiriate altor agenţi economici, cu specificarea denumirii şi obiectului lor de activitate: ________
5. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: ________________
Număr de angajaţi permanent: ________________
Cu studii superioare: ________
Cu studii medii: ________
Personal auxiliar: ________
Număr de colaboratori
Persoane fizice ________
Persoane juridice ________
* Vânzări la intern (situaţia în ultimii 5 ani)
Procentul din vânzările totale ________
Termenele de livrare (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
* Importuri (situaţia în ultimii 5 ani)
Procentul importurilor la realizarea produselor ________
Ce se importă (materie primă şi/sau ansamble, subansamble, produse finite) ________
Ţările de unde se importă: ________
Termene de import (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
* Exporturi (situaţia în ultimii 5 ani)
Procent din activitate reprezentat de importuri: ________
Ce se exportă (materie primă şi/sau ansamble, subansamble, produse finite) ________
Ţările în care se exportă: ________
Termene de export (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
Instituţia dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul) ________
Mărci înregistrate
Nume şi descriere (ce reprezintă) ________
Căror tip de clienţi se adresează activitatea/serviciile/produsele dvs.? ________________
* Principalii clienţi cu care instituţia dvs. are contract (denumire,
adresă completă)

Valoarea fiecărui contract Perioada

6. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: ________________
Adresă completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitate ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Număr cont: ________________
Data deschiderii contului: ________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
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Mărimea creditului: ________________
Natura garanţiei (dacă este credit "garantat"): ________
* Creditul este utilizat în totalitate? |_| Da |_| Nu
* Banca a acordat facilitatea de neacoperire a contului? |_| Da |_| Nu
* Dacă DA, până la ce sumă poate merge neacoperirea: ________
* Dacă DA, această facilitate este folosită? |_| Da |_| Nu
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: ________________
Există reclamaţii împotriva firmei?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: ________
Data înregistrării: ________
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate): ________
Reclamaţia a fost rezolvată: |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: ________
* Planuri viitoare (noi investiţii, pătrundere pe noi pieţe etc.) ________
7. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară    
Active fixe - TOTAL    
Conturi în lei:    
Conturi în valută:    
C reanţe:    
Stocuri:    
Active circulante - TOTAL:    
Total active:    
Capital social:    
Capital vărsat:    
Capitaluri proprii:    
Împrumuturi pe termen lung:    
Împrumuturi pe termen scurt    
Furnizori şi conturi asimilate:    
Datorii - TOTAL    
Total pasiv:    
Cifra de afaceri:    
Total venituri    
Total cheltuieli:    
Profit brut:    
Pierderi ( unde este cazul):    
Venituri din export    
Trezoreria netă:    

8. INFORMAŢII DE SECURITATE
 DA NU
Consideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin?

  

C redeţi că au fost făcute presiuni asupra firmei sau angajaţilor ca urmare a unui
incident survenit pe teritoriul altei ţări?

  

Sunt menţinute relaţii permanente, profesionale, personale cu cetăţeni străini ?
Natura acestora.

  

Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?

  

Întreprinderea sau vreunul din angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi
de:
spionaj

  

terorism   
sabotaj?   
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi într-una dintre
activităţile de mai sus?

  

Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

  

9. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
9.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
cellSpacing=0 width=690 border=1>
9.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT

DA NU
- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor secrete de stat
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat
- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi
- uşi şi încuietori speciale
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat
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În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat
________________________
cellSpacing=0 width=690 border=1>
9.1.2. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE
CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SECRET DE STAT

DA NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa I (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ
DEOSEBITĂ, cu acces autorizat)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- este marcată zona specificarea restricţiei şi menţionarea zonei de securitate
- există control al sistemului de intrare, care să permită doar accesul persoanelor
autorizate pentru intrarea în zonă
(Dacă DA, descrieţi sistemul(ele) de protecţie mecanică, electrică, electronică, informaţională, optică, acustică
etc.)
- sistemul de protecţie utilizat este omologat şi/sau aprobat de un serviciu
specializat
(Dacă DA, menţionaţi care.)
Zonă de securitate clasa a II-a (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul SECRET, cu acces neautorizat
conform prevederilor interne, cu escortă sau prin controale specifice)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice
Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SECRETE DE SERVICIU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control a personalului şi/sau vehiculelor
- sunt utilizate:
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.
mape speciale de păstrare
sigilii
fişe de predare-primire
ecusoane de acces
mobilă de birou adecvată zonei administrative
9.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC  ŞI DE TELECOMUNICAŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)

- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a

Echipament informatic
- număr calculatoare ___________
- utilizaţi calculatoarele în reţea Intranet
- aveţi acces la Internet
- este utilizat un sistem de securizare
pe server-ul principal
la nivel de utilizator
* Menţionaţi tipul server-ului principal şi distribuitorul, administratorul (în cazul în care este o firmă specializată
care asigură servicii), precum şi locul/locurile unde sunt amplasate calculatoarele conectate în reţea la server-
ul care stochează informaţii clasificate
9.1.4. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT SAU A ACTIVITĂŢILOR
CU CARACTER SECRET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate
- accesul pentru personalul propriu
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai mass-
media
- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
întreprinderii, atât în timpul cât şi în afara programului de lucru
- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni
- instruirea personalului autorizat a avea acces

9.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
9.2.1. LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
NR.

CRT.
NUME,

PRENUME
PRENUME
PĂRINŢI

DATĂ, LOC
NAŞTERE

PROFESIE,
FUNCŢIE

DOMICILIU,
TELEFON

NIVEL
DE ACCES

OBSERVAŢII
**

        
        

**) Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
9.2.2. LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ADMINISTREZE SISTEMUL/SUBSISTEMUL INFORMATIC ŞI DE
TELECOMUNICAŢII, PRECUM ŞI CEI CARE LUCREAZĂ ÎN REŢEAUA INTRANET CU ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE
STAT
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
NR.

CRT.
NUME,

PRENUME
PRENUME
PĂRINŢI

DATĂ, LOC
NAŞTERE

PROFESIE,
FUNCŢIE

DOMICILIU,
TELEFON

NIVEL
DE ACCES

OBSERVAŢII
**

        
        

*) Se va înscrie echipamentul pe care-l administrează sau faptul că are acces Intranet.
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10. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
 DA NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie?   
În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea
legii?

  

În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT (1)

Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _________

(1) Se completează atât pentru nivelul "STRICT SECRET", cât şi pentru nivelul "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ
DEOSEBITĂ".
ANEXA Nr. 28:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
AUTORIZAŢIE DE SECURITATE INDUSTRIALĂ
Nr. ___________ din _________________
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat autorizează ___________ (denumirea completă a
instituţiei/agentului economic) pentru participarea la proceduri de negociere a unui contract, în cadrul căruia sunt
gestionate informaţii clasificate.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ___________ .
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
___________ (semnătura, ştampila)
ANEXA Nr. 29:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
CERTIFICAT D E SECURITATE INDUSTRIALĂ
Nr. ________ din _________________
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat certifică __________ (denumirea completă a
instituţiei/agentului economic) pentru derularea contractului în care sunt gestionate informaţii secrete de stat de nivelul
____________ .
Prezentul certificat este valabil pe durata derulării contractului.
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
_____________ (semnătura, ştampila.)
ANEXA Nr. 30:
ANTETUL INSTITUŢIEI/AGENTULUI ECONOMIC
Adresa __________ Tel./Fax:
Către ORNISS
CERERE
pentru eliberarea certificatului de securitate industrială
Vă rugăm să eliberaţi certificatul de securitate industrială nivel _____ pentru _______ (denumirea completă a
instituţiei/agentul economic;) cu sediul în ______ (adresa completă) în vederea derulării contractului clasificat
____________________ .
Obiectul contractului este _____________________________________ .
Beneficiarul este ____________________________________________ .
Menţionăm că în prezent întreprinderea noastră deţine/nu deţine autorizaţie de securitate/certificat de securitate
industrială pentru nivelul ________ .
Anexăm, în original, chestionarul de securitate industrială.
Directorul instituţiei/agentului economic
_____________ (semnătura, ştampila.)
ANEXA Nr. 31:
ROMÂNIA
(Instituţia) _____________
Compartimentul _________
REGISTRUL
pentru evidenţa autorizaţiilor de securitate industrială

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 63 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Nr.
crt.

Denumirea şi
adresa completă a

obiectivului
industrial

Data eliberării
autorizaţiei de

securitate
industrială

Seria şi numărul
autorizaţiei de

securitate
industrială

Perioada de
valabilitate

Data
retragerii

Motivul
retragerii Obs.

        
        

ANEXA Nr. 32:
ROMÂNIA
(Instituţia) _________________
Compartimentul _____________
REGISTRUL
pentru evidenţa certificatelor de securitate industrială

Nr.
crt.

Denumirea şi
adresa completă a

obiectivului
industrial

Nivelul de
acces

Data
eliberării

certificatului
de securitate

industrială

Seria şi
numărul

certificatului
de securitate

industrială

Perioada de
valabilitate

Data
retragerii

Motivul
retragerii Obs.

         
         

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 485 din data de 5 iulie 2002
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COD din 25 august 2005 de etică şi deontologie al poliţistului
(la data 07-sep-2005 actul a fost aprobat de Hotarirea 991/2005 )

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare şi principii generale
Art. 1: Responsabilitate şi demnitate
Respectarea principiilor şi a regulilor din prezentul cod reprezintă o datorie de onoare a poliţistului.
Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Prezentul cod stabileşte regulile de conduită a poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale care decurg din
legislaţia aplicabilă personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. Orice persoană poate pretinde poliţistului
respectarea acestor reguli de conduită în raporturile sale cu acesta.
(2) Scopul prezentului cod îl constituie asigurarea conduitei etice a poliţistului prin formarea şi promovarea unei culturi
profesionale adecvate, formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protecţia persoanelor şi a poliţiştilor şi realizarea, pe această cale, a echilibrului între
drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei.
(3) Prevederile prezentului cod sunt elaborate în considerarea principiilor enunţate în Recomandarea REC (2001)10
privind Codul european de etică al poliţiei.
Art. 3: Funcţiile principale ale poliţiei
(1) În societatea românească, guvernată de principiile statului de drept, principalele atribuţii ale poliţiei sunt: apărarea
drepturilor şi libertăţilor persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi
faptelor infracţionale, asigurarea ordinii şi siguranţei publice. Prin îndeplinirea acestora se promovează încrederea
reciprocă, respectul şi dezvoltarea democratică a societăţii.
(2) Activitatea poliţiei constituie serviciu public specializat care se realizează în interesul persoanei şi comunităţii,
precum şi în sprijinul instituţiilor statului, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în domeniu.
Art. 4: Despre poliţie şi cooperarea cu alte instituţii ale statului
(1) Poliţia îşi îndeplineşte misiunile sub autoritatea şi răspunderea instituţiilor abilitate de lege.
(2) Poliţia cooperează cu Ministerul Public în limitele competenţelor ce îi revin în conformitate cu procedurile prevăzute
de lege.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţia trebuie să respecte independenţa şi imparţialitatea judecătorilor.
(4) În cadrul poliţiei se asigură dezvoltarea unui mediu organizaţional bazat pe conştiinţă, integritate profesională,
nediscriminare, comunicare, transparenţă, prevenirea şi combaterea corupţiei la toate nivelurile ierarhice.
(5) În îndeplinirea misiunilor ce le revin serviciile poliţieneşti cooperează şi cu alte structuri însărcinate cu aplicarea legii.
Art. 5: Controlul poliţiei
Actele întocmite de poliţie pot face obiectul unui control extern exercitat de către puterea judecătorească, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Art. 6: Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului sunt următoarele:
a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile
constituţionale ale persoanelor;
b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale poliţistul aplică tratamente egale
tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor protejate de lege, fără a fi
influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex,
orientare sexuală, avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie;
c) transparenţa - constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă de societate în limitele stabilite de
reglementările poliţieneşti;
d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului de a analiza situaţiile profesionale pe care le
întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru a îmbunătăţi calitatea şi
eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea;
e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea adusă
vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, capacitatea de a asculta şi de a
rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara
competenţei ori atribuţiilor sale;
f) prioritatea interesului public - se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale poliţistul acordă
prioritate realizării serviciului în folosul comunităţii;
g) profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice
pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
h) confidenţialitatea - determină obligaţia poliţistului de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în
exercitarea autorităţii conferite de lege;
i) respectul - se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul o acordă persoanelor, colegilor, superiorilor,
subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice;
j) integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi practicate în
societate;
k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor stabilite pentru
nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul poliţiei, fără imixtiunea ilegală a altor poliţişti, persoane sau autorităţi;
l) loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de aceasta, adeziunea conştientă
manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă, faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă de ierarhia instituţiei,
onestitate în relaţiile interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate, conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor,
respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul muncii.
Art. 7: Exercitarea atribuţiilor
(1) Acţiunile poliţiştilor trebuie să fie conforme cu dreptul intern, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România
este parte.
(2) În activitatea de aplicare a legii, poliţistul trebuie să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie, asigurând fiecărei
persoane care face obiectul cercetării exercitarea deplină şi efectivă a drepturilor sale, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Poliţistul trebuie să îndeplinească atribuţiile şi misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă şi obiectivă, cu
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respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei consacrate prin Constituţie şi prin alte
legi, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană a drepturilor omului, Codul
european de etică al poliţiei şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte.
(4) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale poliţistul acţionează în parteneriat cu populaţia şi trebuie să acorde
persoanelor protecţie, asistenţa de specialitate pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să o primească şi servicii, conform
misiunilor şi atribuţiilor poliţiei.
Art. 8: Protecţia poliţistului în exercitarea atribuţiilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţistul beneficiază, conform legii, de protecţia instituţiei care îi furnizează
sprijin adecvat.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale personalul poliţiei este sprijinit de autorităţile publice în conformitate cu normele legale
în vigoare.
Art. 9: Utilizarea forţei
(1) Poliţistul execută acţiuni în forţă ca măsură excepţională, în strictă conformitate cu prevederile legale şi numai în
situaţii de absolută necesitate, pentru îndeplinirea unui obiectiv legitim.
(2) Acţiunile în forţă desfăşurate de poliţie trebuie subordonate principiilor necesităţii, gradualităţii şi proporţionalităţii.
(3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate în timpul acţiunilor în forţă, inclusiv armele de foc, vor fi folosite numai în caz
de necesitate absolută, cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(4) În momentul realizării obiectivului legitim încetează şi exercitarea acţiunii în forţă.
(5) În executarea acţiunilor în forţă poliţistul va avea în permanenţă în vedere respectarea demnităţii umane.
(6) Când este confruntat cu violenţa fizică ori cu ameninţări reale de folosire a forţei fizice împotriva sa ori împotriva
altor persoane, poliţistul are obligaţia de a interveni cu fermitate, în limitele legale, pentru restabilirea ordinii.
Art. 10: Deontologia măsurilor poliţieneşti
(1) Măsurile care pot fi luate de poliţie în condiţiile legii şi care presupun privarea de libertate a unei persoane se
realizează numai în cazurile în care sunt cel puţin indicii cu privire la existenţa sau iminenţa producerii unei infracţiuni, cu
respectarea procedurii prevăzute de lege, şi nu trebuie să depăşească perioada de timp strict necesară îndeplinirii
scopului acestora.
(2) Persoanele care fac obiectul unor măsuri luate în condiţiile alin. (1) trebuie să fie informate cu privire la motivele
privării de libertate, la procedura aplicabilă situaţiei respective şi să li se asigure posibilitatea exercitării drepturilor
corespunzătoare calităţii pe care o au în funcţie de situaţia creată.
(3) Pe timpul aplicării măsurilor luate în condiţiile alin. (1). poliţiştii evaluează şi întreprind măsurile necesare pentru
siguranţa persoanei, monitorizarea stării de sănătate, realizarea condiţiilor de igienă şi de alimentaţie corespunzătoare.
(4) În contactele realizate cu persoanele asupra cărora s-au dispus măsuri privative de libertate, precum şi pe timpul
desfăşurării cercetărilor poliţistul trebuie să respecte cu stricteţe normele procedurale prevăzute de lege.
Art. 11: Relaţia poliţistului cu diferite categorii de persoane
(1) Poliţistul trebuie să acorde sprijin, conform competenţelor legale, victimelor infracţiunilor atunci când intră în
contact cu acestea pe timpul şi în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. În acest sens, victima este îndrumată către
serviciile specializate ale poliţiei sau ale altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu şi este informată, după caz, cu
privire la modalităţile de soluţionare a situaţiei sale.
(2) Relaţia poliţistului cu martorii trebuie să se desfăşoare în limitele competenţelor şi prevederilor legale, cu
respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale acestora şi ale membrilor lor de familie, cu precădere a celor
care vizează viaţa, integritatea corporală sau libertatea.
(3) Pe timpul acţiunilor poliţistul trebuie să acorde atenţie deosebită nevoilor specifice ale unor categorii speciale sau
vulnerabile de populaţie, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu handicap.
CAPITOLUL II: Normele de conduită profesională a poliţistului
Art. 12: Conduita generală
Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea afecta încrederea
populaţiei, este disciplinat şi apără prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate prerogativele şi îndatoririle specifice
funcţiei publice pe care o deţine.
Art. 13: Comportamentul poliţistului
(1) Poliţistul trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, adoptând o atitudine
politicoasă şi fermă.
(2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităţi de gestionare a situaţiilor
conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare continuă puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi
educaţionale specifice colectivităţii în care îşi exercită profesia, precum şi, după caz, capacităţile manageriale.
Art. 14: Declinarea calităţii
(1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat
şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.
(2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin,
contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării
răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale.
Art. 15: Raporturi în exercitarea profesiei
Poliţistul trebuie să promoveze şi să dezvolte fără discriminare bunele raporturi între instituţia pe care o reprezintă şi
comunitate, asigură cooperarea efectivă cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organizaţiilor
neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice.
Art. 16: Parteneriatul cu comunitatea
În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, poliţistul furnizează membrilor acesteia informaţii
privitoare la legislaţia în vigoare şi la activitatea sa profesională, în limita competenţelor ce îi revin şi fără a dezvălui date
şi informaţii clasificate, potrivit legii.
Art. 17: Protecţia datelor şi informaţiilor
(1) Poliţistul are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând respectarea drepturilor persoanelor, secretul de stat
şi secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine şi să nu le utilizeze
abuziv sau în folos personal.
(2) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către poliţist se fac în condiţiile legii şi vor fi limitate
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strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime şi specifice poliţiei.
Art. 18: Respectarea demnităţii umane
(1) Poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze, în nici o împrejurare, acte de tortură, tratamente şi
pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice.
(2) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre săvârşirea de către alt poliţist a faptelor
prevăzute la alin. (1), ia măsurile care se impun, după caz, pentru determinarea încetării acestui comportament şi
pentru informarea superiorilor cu privire la situaţia sesizată.
Art. 19: Atitudinea faţă de corupţie
(1) Poliţistului îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze abuziv autoritatea publică pe care i-o conferă
statutul său.
(2) Poliţistului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în scopul de a îndeplini sau de a nu
îndeplini atribuţiile profesionale şi să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competenţelor stabilite prin
fişa postului.
(3) Poliţistul ia atitudine faţă de actele de corupţie manifestate în cadrul instituţiei, având obligaţia de a informa
superiorii şi alte organe competente cu privire la cazurile de corupţie despre care a luat cunoştinţă.
(4) Poliţistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcţia îndeplinită pentru rezolvarea unor interese de ordin
personal.
Art. 20: Sesizarea
Persoanele care se consideră lezate în drepturile şi libertăţile lor pot contesta acţiunile sau măsurile poliţiei, în condiţiile
legii.
Art. 21: Statutul şi drepturile poliţiştilor
(1) Poliţistul este funcţionarul public civil cu statut special, care exercită atribuţiile stabilite de lege pentru poliţia română
şi celelalte structuri poliţieneşti din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(2) În conformitate cu statutul lor profesional, poliţiştii au dreptul la protecţie socială adecvată, măsuri specifice de
protecţie a sănătăţii şi securităţii individuale şi la retribuţie corespunzătoare potrivit importanţei, riscurilor şi gradului de
pericol determinat de activitatea profesională.
(3) Poliţiştii se pot asocia pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-ştiinţifice, culturale, religioase şi sportiv-recreative,
potrivit prevederilor legale.
(4) Pentru a-şi apăra drepturile şi a-şi promova interesele, poliţiştii pot deveni membri ai Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Art. 22: Legalitatea acţiunilor
Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor sale, înaintea şi în timpul desfăşurării
acestora, atât din perspectiva respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România este
parte.
Art. 23: Răspunderea poliţiştilor
(1) Poliţistul răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii. El are datoria să se abţină
de la executarea ordinelor şi misiunilor vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa de îndată şefii despre aceasta, pe
cale ierarhică, atât verbal, cât şi prin raport scris.
(2) Abţinerea de la executarea ordinelor şi misiunilor în condiţiile alin. (1) nu atrage răspunderea disciplinară a
poliţistului.
(3) Poliţistul care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile date subordonaţilor în temeiul autorităţii pe
care o exercită potrivit prevederilor legale.
(4) Prin modul de organizare a relaţiilor ierarhice în cadrul poliţiei se asigură posibilitatea identificării superiorului
responsabil de acţiunile sau inacţiunile poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale.
(5) Măsurile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după efectuarea cercetării prealabile. În cazurile în care prin
aplicarea sancţiunilor disciplinare se dispune amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare ori se
aduce atingere raporturilor de serviciu ale poliţistului, cercetarea prealabilă este urmată în mod obligatoriu de
consultarea consiliilor de disciplină special constituite.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 24: Cadrul general al răspunderii
Încălcarea principiilor şi regulilor prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a celui
vinovat, în condiţiile legii.
Art. 25: Aplicabilitate
(1) Prezentul cod se aplică personalului aflat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalului Jandarmeriei Române aflat sub incidenţa prevederilor
Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, indiferent de structura în care este
încadrat şi de funcţia pe care o deţine.
(2) Dispoziţiile deontologice ale prezentului cod sunt obligatorii pe toată durata participării, potrivit prevederilor legale,
la acţiunile poliţiei şi pentru celelalte categorii de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor care îndeplinesc
misiuni în cooperare.
Art. 26: Evaluare
Normele prezentului cod şi aplicarea acestuia vor fi supuse unor evaluări periodice efectuate de structurile competente
în domeniu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 813 din data de 7 septembrie 2005
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LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii
Schengen*) - Republicată
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi
asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autorităţile române a Sistemului de Informaţii Schengen.
Art. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, - sistemul informatic compatibil cu Sistemul
de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes
Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente;
b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene
şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi
securităţii naţionale pe teritoriile acestora;
c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de
către autorităţile naţionale competente;
d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS şi copia
naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române;
e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse
unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulaţii a
persoanelor şi bunurilor sau a asigurării ordinii şi siguranţei publice şi a prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii
naţionale;
f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS;
g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;
h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit
art. 5;
i) stat membru - stat care utilizează SIS;
j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea predării persoanelor pe baza unui
mandat de arestare şi care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;
k) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS;
l) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după
identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;
m) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi
care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare;
n) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane
sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;
o) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigură realizarea
schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;
p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza
cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS;
q) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de
informaţii suplimentare între statele membre;
r) control discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă
o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la
trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate
despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;
s) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în
baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege.
CAPITOLUL II: Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
SECŢIUNEA 1: Înfiinţarea şi obiectivul general al SINS
Art. 3
(1) Se înfiinţează SINS, cu respectarea protocoalelor şi a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua,
potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi
utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
(2) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autorităţile naţionale competente, ca prin intermediul unei
proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
legale.
(3) SINS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente cu privire la persoane sau bunuri
corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege.
(4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.
SECŢIUNEA 2: Gestionarea şi utilizarea SINS
Art. 4
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea,
întreţinerea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la SINS.
(2) Se înfiinţează Comitetul tehnic, în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atribuţii de analiză şi
soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de
expert din partea autorităţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS.
(3) Preşedintele Comitetului tehnic este şeful Centrului Naţional SIS.
(4) Comitetul tehnic are următoarele atribuţii principale:
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a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea
asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;
b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi
funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare;
c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice
ale Uniunii Europene în domeniul SIS.
(5) Comitetul tehnic se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului.
(6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS.
Art. 5
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea
Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS.
_______
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul
Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010.
(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare şi ştergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru
autorităţile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6 din bazele de date
proprii în SINS.
(3) Instituţiile din sistemul judiciar vor avea obligaţia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art.
6, atunci când sistemele informatice vor permite transmiterea automată a acestora.
(4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileşte potrivit alin. (1), pentru:
a) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod
comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;
b) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controalelor poliţieneşti ori vamale pe teritoriul
României sau de coordonare a unor asemenea controale;
c) autorităţile publice române care au competenţe în aplicarea legislaţiei privind regimul străinilor în România, inclusiv
prin examinarea cererilor de viză şi acordarea vizei;
d) autorităţile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele
membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;
e) organele de urmărire penală şi instanţele de judecată.
(5) Autorităţile naţionale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea
prevederilor art. 49.
SECŢIUNEA 3: Semnalările introduse în SINS
SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Tipurile de semnalări şi categoriile de date
Art. 6
În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:
a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea
extrădării;
b) cu privire la persoane dispărute;
c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;
e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;
f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se
interzice şederea pe teritoriul României.
Art. 7
(1) Semnalările din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult următoarele elemente:
a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;
b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
c) data şi locul naşterii;
d) sexul;
e) fotografiile;
f) amprentele digitale;
g) cetăţenia;
h) menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;
i) motivul semnalării;
j) autoritatea care emite semnalarea;
k) menţiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
l) măsurile ce trebuie luate;
m) legătura cu alte semnalări;
n) tipul infracţiunii.
(2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) şi, atunci
când este cazul, lit. k).
(3) Atunci când sunt disponibile, se introduc toate datele prevăzute la alin. (1).
(4) Fotografiile şi amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinirii unui standard minim de calitate în
conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalările
prevăzute la art. 6 lit. a)-e), şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a
doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru
semnalările prevăzute la art. 6 lit. f), şi sunt folosite doar pentru confirmarea identităţii unei persoane ca urmare a
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realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.
SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 8
(1) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se
introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevăzute în Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării se introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare
la mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării, prevăzute în Legea nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
În cazul semnalărilor prevăzute la art. 8 alin. (1), în SINS se introduc şi următoarele date adiţionale:
a) copia mandatului european de arestare;
b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii
Europene, atunci când este disponibilă.
SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 10
(1) Semnalările prevăzute la art. 6 lit. b) se introduc în SINS, pentru următoarele categorii de persoane:
a) persoane dispărute care trebuie doar localizate;
b) persoane dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare;
c) minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali.
(2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autorităţile
naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind
dispariţia persoanei respective este întemeiată.
(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare se
introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la sesizarea instituţiilor ori unităţilor sanitare, în baza
documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice,
sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanţei de
judecată prin care s-a dispus internarea medicală, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia
persoanei respective este întemeiată.
(4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de
reprezentanţii lor legali se introduc de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă, în
urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată.
(5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se menţionează măsura ce trebuie luată în cazul
identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări.
Art. 11
(1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul
cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia.
(2) Autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu
privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului,
persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana
dispărută a fost localizată.
Art. 12
(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informează instituţiile sau unităţile sanitare ce au solicitat introducerea
semnalării, solicitându-se şi preluarea persoanei în cauză.
(2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în cea mai apropiată instituţie ori unitate sanitară ce are
capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa.
Art. 13
(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informează reprezentantul legal, solicitându-i-se şi preluarea acesteia.
(2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către
reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o instituţie sau unitate sanitară ori într-un serviciu de protecţie în
condiţiile legii, după caz, până la preluarea sa.
SUBSECŢIUNEA 4: § 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 14
(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de
către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată, pentru
următoarele categorii:
a) martorii;
b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în
legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;
c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din
cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;
d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.
(2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la alin. (1), se informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, se stabileşte adresa la care
aceasta locuieşte şi se comunică această informaţie organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a
solicitat introducerea semnalării.
SUBSECŢIUNEA 5: § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale
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discrete
Art. 15
(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de
controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire
penală.
(2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în
scopul prevenirii şi combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri:
a) atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre
infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) atunci când, în urma evaluării generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea
persoană va mai comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii
nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea
uneia dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru
care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat
european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei, după
graţiere sau prescrierea executării pedepsei.
Art. 16
(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de
controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de stat cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
(2) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria
celor prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:
a) atunci când există date sau indicii că informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o
ameninţare din partea persoanei vizate sau alte ameninţări la adresa securităţii naţionale;
b) atunci când vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu o ameninţare la adresa securităţii
naţionale.
Art. 17
(1) Atunci când, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau
vamal, autorităţile competente să efectueze astfel de controale identifică persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave
ori containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi
transmit autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informaţii:
a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
b) locul, data sau motivul verificării;
c) ruta şi destinaţia călătoriei;
d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii ori aeronavei despre care se
poate presupune, pe baza unui temei raţional, că sunt asociate cu persoanele în cauză;
e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
f) bunurile transportate;
g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.
(2) Procedura pentru culegerea informaţiilor prevăzute la alin. (1) este cea stabilită pentru efectuarea controlului cu
ocazia căruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a
fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.
(3) Cu ocazia culegerii informaţiilor prevăzute la alin. (1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS
există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.
SUBSECŢIUNEA 6: § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 18
(1) Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se
introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei
de judecată.
(2) Semnalările prevăzute la alin. (1) se introduc cu privire la următoarele bunuri:
a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cm3, ambarcaţiuni şi aeronave;
b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare
exterioare şi containere;
c) arme de foc;
d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere,
documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate,
însuşite ilegal, pierdute sau anulate;
f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;
g) bancnote;
h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
(3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se introduc în SINS de către autorităţile naţionale
competente şi în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată
că sesizarea este întemeiată.
(4) Tranzacţiile cu datele prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu
Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

Legea 141/2010 M.Of. 240 din 03-apr-2014

pag. 4 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Art. 19
În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.
18 alin. (1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a solicitat introducerea
semnalării.
SUBSECŢIUNEA 7: § 7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în
scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 20
(1) Semnalările privind străinii se introduc de către autorităţile naţionale competente în temeiul măsurilor care au ca
efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea şederii pe teritoriul României, dispuse potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Efectuarea de tranzacţii în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român
sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României se realizează de către
autorităţile naţionale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului.
CAPITOLUL III: Participarea României la SIS
SECŢIUNEA 1: Înfiinţarea şi obiectivul general al N.SIS
Art. 21
(1) Se înfiinţează N.SIS, cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua,
potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
(2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca, prin intermediul unei
proceduri automate, să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
legale.
(3) N.SIS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente sau de către autorităţile competente
din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la
nivelul SIS central.
(4) N.SIS devine operaţional de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în
temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens.
SECŢIUNEA 2: Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea N.SIS
Art. 22
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea,
întreţinerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei
de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS.
(2) După data la care N.SIS devine operaţional, Comitetul tehnic prevăzut la art. 4 alin. (2) are atribuţii de analiză şi
soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea acestuia.
(3) Drepturile de acces la SINS ale autorităţilor naţionale competente se extind şi la copia naţională a SIS, de la data la
care N.SIS devine operaţional.
Art. 23
Biroul SIRENE naţional are următoarele atribuţii principale:
a) asigură schimbul de informaţii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE;
b) realizează activităţile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS;
c) realizează activităţi pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui
mandat european de arestare sau în vederea extrădării;
d) desfăşoară activităţile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de
activitate al birourilor SIRENE;
e) realizează statistici privind activitatea sa şi le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;
f) coordonează activitatea de verificare a calităţii informaţiilor cuprinse în semnalările din N.SIS, în conformitate cu
prevederile Manualului SIRENE;
g) transmite autorităţii competente de la nivelul SIS central lista autorităţilor naţionale competente, precum şi orice
modificare ulterioară a acesteia;
h) asigură organizarea şi desfăşurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza
mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile judiciare române,
ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autorităţile naţionale competente.
Art. 24
(1) Biroul SIRENE naţional asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de
comunicaţii aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod
corespunzător pentru schimbul de informaţii suplimentare, în următoarele situaţii:
a) atunci când este necesar ca autorităţile naţionale competente şi autorităţile din celelalte state membre să se
consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;
b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;
c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;
d) atunci când se analizează calitatea datelor din conţinutul semnalărilor din SIS;
e) atunci când se analizează compatibilitatea şi prioritatea unor semnalări;
f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.
(2) Autorităţile române utilizează informaţiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către
autorităţile celorlalte state membre.
(3) Răspunsul la solicitările de informaţii suplimentare formulate de către autorităţile altor state membre se transmite
de către autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE
naţional, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore.
(4) Autorităţile române care au solicitat autorităţilor naţionale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit
informaţiile suplimentare solicitate de către autorităţile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel
mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin. (3) să poată fi respectat.
SECŢIUNEA 3: Semnalările introduse în SIS
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SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Transmiterea semnalărilor în SIS
Art. 25
(1) Autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS
în cazul în care, în urma verificărilor, se obţin date şi informaţii din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau
bunurilor în spaţiul Schengen.
(2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete,
transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în
domeniul securităţii naţionale.
(3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie, introduse în SINS, se transmit direct în SIS de la
data la care N.SIS devine operaţional.
(4) Semnalările privind străinii, introduse în SINS în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul
executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care
N.SIS devine operaţional.
SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 26
După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE naţional
informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la
introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.
Art. 27
(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE naţional
informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la
introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a
Consiliului.
(2) Biroul SIRENE naţional nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informaţiile prevăzute la alin. (1)
dacă a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoană, informaţiile prevăzute la art. 9 sau cele prevăzute la art. 86
alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente
pentru executarea acţiunilor în baza semnalării de către autorităţile celorlalte state membre.
Art. 28
(1) După primirea la Biroul SIRENE naţional a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru
a unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării, procurorul sau judecătorul detaşat în cadrul Biroului SIRENE naţional verifică dacă arestarea în baza
acelei semnalări este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de
cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale şi solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor
necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea.
(2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicită Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiţiile legii, detaşarea procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului SIRENE naţional.
(3) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE naţional
întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de
alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute
în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Autoritatea judiciară română care ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de
arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru
adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat
european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită.
(5) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1), (3) sau (4), în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către
autorităţile române.
(6) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării, care au ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), nu
constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autorităţile române, ci doar pentru comunicarea locului
unde se află aceasta.
(7) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie
temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în
momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.
302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), în cazuri urgente şi grave, autoritatea judiciară română competentă să
dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea
indicatorului de validitate şi arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea
extrădării.
Art. 29
(1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de
validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare
ori în vederea extrădării, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată
autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională în
vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări.
(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională
ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o
solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1).
Art. 30
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(1) Semnalările introduse în SIS în baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de către statele asociate
echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de
arestare.
(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele
europene de arestare.
SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 31
(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu
privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea
naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde
se află persoana respectivă numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului, persoana care a
sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost
localizată.
(2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea naţională
competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu instituţiile sau unităţile sanitare care au sesizat dispariţia,
întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză.
(3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), autorităţile române
întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentanţii ei legali.
Art. 32
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către
un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se
solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a
sesizat dispariţia.
(2) Informaţiile privind persoana localizată şi cele privind consimţământul acesteia se transmit statului membru care a
introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
Art. 33
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt
stat membru o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie, aceasta este internată, la
recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce
are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autorităţile statului care a introdus
semnalarea.
(2) Informaţiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus
semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.
Art. 34
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicţie cu privire la care a
fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este plasată, după
caz, într-o instituţie ori unitate sanitară sau într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, până la preluarea sa de către
reprezentatul legal sau de către autorităţile statului care a introdus semnalarea.
(2) Informaţiile privind locul unde se găseşte minorul sau cel pus sub interdicţie se transmit statului membru care a
introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
Art. 35
(1) Instanţa de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu
privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE naţional să
întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă
internarea persoanei în cauză în instituţii sau unităţi sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia
naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională ori cu interesele
naţionale vitale.
(2) La primirea cererii prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată dispune, prin ordonanţă preşedinţială, dacă persoana
în cauză urmează a fi internată sau nu într-o instituţie ori unitate sanitară, până la soluţionarea cauzei.
(3) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către
un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului
SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea
respectivă.
(4) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie
localizată de către autorităţile române.
(5) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1), în cazuri urgente şi grave, instanţa de judecată care a dispus adăugarea
indicatorului de validitate hotărăşte, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat.
(6) Hotărârea instanţei se comunică de către Biroul SIRENE naţional Biroului SIRENE din statul membru care a introdus
semnalarea.
(7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană
dispărută, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată autoritatea naţională
competentă care a transmis semnalarea în SIS.
(8) Autoritatea naţională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie
plasate sub protecţie, din oficiu sau la solicitarea instituţiilor ori unităţilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului
SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat
potrivit alin. (7).
SUBSECŢIUNEA 4: § 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 36
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(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară,
Biroul SIRENE naţional transmite de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată
care a solicitat introducerea semnalării.
(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt
stat membru o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autorităţile
române informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte şi
comunică această informaţie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
SUBSECŢIUNEA 5: § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete
Art. 37
(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii
suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării.
(2) După primirea unei comunicări referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări
pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale.
Art. 38
(1) Autorităţile române care identifică, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de
control poliţienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost
introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi transmit
Biroului SIRENE naţional cât mai multe dintre informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1).
(2) Biroul SIRENE naţional transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informaţiile primite
potrivit alin. (1), în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.
(3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 39
După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule,
ambarcaţiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de
controale discrete, Biroul SIRENE naţional transmite informaţiile primite autorităţii competente care a transmis
semnalarea sau organului de stat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi contracarării ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS.
Art. 40
Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state
membre, echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete.
Art. 41
(1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita Biroului
SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările, în
scopul efectuării de controale discrete, introduse de alte state membre, dacă efectuarea controlului discret de către
autorităţile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de
România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale.
(2) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât controlul discret să nu se efectueze de
către autorităţile române.
(3) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (2), în cazuri urgente şi grave, organele de urmărire penală sau organele de
stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen
de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE naţional dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.
(4) După primirea acordului prevăzut la alin. (3), Biroul SIRENE naţional solicită Biroului SIRENE din statul membru care
a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.
(5) La primirea unei solicitări din partea autorităţilor altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o
semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi
informează de îndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care
au introdus ori au solicitat introducerea semnalării.
(6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot transmite, prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de
validitate adăugat potrivit alin. (5).
SUBSECŢIUNEA 6: § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 42
(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care
a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE naţional transmite
de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea
semnalării.
(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat
membru o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor
penale, autorităţile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării bunului potrivit legislaţiei penale
sau procesual penale, după caz, şi comunică informaţiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus
semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
SUBSECŢIUNEA 7: § 7. Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau
în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 43
Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art.
20 transmise în SIS se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului SIRENE naţional,
potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
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SUBSECŢIUNEA 8: § 8. Informarea
Art. 44
(1) În toate cazurile când a fost obţinut un rezultat pozitiv, autorităţile competente care au identificat bunuri sau
persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS informează Biroul SIRENE naţional în scop statistic.
(2) În situaţia în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autorităţile naţionale competente
informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
(3) Biroul SIRENE naţional comunică autorităţii naţionale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea
primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare.
SECŢIUNEA 4: Accesul EUROPOL şi EUROJUST şi cooperarea cu INTERPOL
Art. 45
Autorităţile naţionale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a
informaţiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.
Art. 46
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 56, autorităţile române pot face schimb de informaţii cuprinse în semnalările din
SIS cu autorităţile statelor membre INTERPOL, în condiţiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art. 55 din Decizia
2007/533/JAI a Consiliului.
(2) Informaţiile ce pot fi schimbate sunt numărul, ţara emitentă şi tipul de document al paşapoartelor furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
CAPIT OLUL IV: Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în
SIS
SECŢIUNEA 1: Perioada de păstrare a semnalărilor
Art. 47
(1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv
numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.
(2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea naţională competentă care
a introdus-o analizează, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea, atunci când este cazul,
necesitatea menţinerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor
de interes naţional sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul
în care se face analiza este de un an de la introducerea semnalării.
(3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară menţinerea semnalării, autoritatea naţională competentă
introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin. (2) se
aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.
(4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele
prevăzute la alin. (2) sunt şterse automat.
(5) SINS şi SIS generează automat notificări cu privire la ştergerea programată a semnalărilor ce privesc persoanele
înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).
(6) Centrul Naţional SIS, în colaborare cu autorităţile naţionale competente, realizează statistici separate pentru
semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru
care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.
Art. 48
(1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai
pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.
(2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de:
a) 5 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 15 alin. (1)
şi la art. 16 alin. (1);
b) 10 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 18 alin.
(1).
(3) Autoritatea naţională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă
menţinerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin. (2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă
în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.
SECŢIUNEA 2: Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor din SINS şi din SIS
SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes
Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art. 6 lit. a)-e)
Art. 49
(1) Autorităţile naţionale competente efectuează tranzacţii asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile
pentru care au fost introduse, în limita competenţelor legale, şi asigură accesul la acestea numai personalului autorizat
în acest sens, potrivit atribuţiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în
scopuri administrative.
(2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilităţii de
consultare directă de către autorităţile naţionale competente.
(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pentru copiile realizate potrivit alin. (2).
(4) Este interzisă copierea în alte baze de date naţionale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autorităţile
naţionale competente în SINS sau transmise în SIS.
(5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz
de urgenţă, până la încetarea urgenţei.
(6) Centrul Naţional SIS ţine evidenţa la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, în exercitarea
atribuţiilor legale.
(7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost
introduse respectivele semnalări, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o ameninţare gravă şi iminentă
la adresa ordinii şi siguranţei publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea naţională sau pentru a preveni
comiterea unei infracţiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai după
obţinerea acordului din partea autorităţii care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare.
(9) Autorităţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autorităţilor altui stat membru pentru utilizarea
datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autorităţile
române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, şi comunică, prin intermediul schimbului de
informaţii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.
Art. 50
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate în bazele de date naţionale datele cuprinse în
semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt
stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă
mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse în semnalările de interes naţional ori de interes
Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autorităţii naţionale competente care a introdus respectiva semnalare în
SINS sau a transmis-o în SIS.
Art. 51
(1) Autoritatea naţională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură
că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi că introducerea sau transmiterea respectivei
semnalări se face în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Numai autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS
are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze ori să şteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea
duratei de valabilitate a semnalării.
(3) Autorităţile române care au drept de acces comunică autorităţii naţionale competente sau autorităţii dintr-un alt
stat membru care a introdus o semnalare, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de
acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă
sau a fost introdusă ilegal.
(4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin. (3) către autorităţile altor state membre se face prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autorităţilor naţionale competente se informează
şi Biroul SIRENE naţional.
(5) Autorităţile naţionale competente informate cu privire la faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o
semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă ori a fost introdusă ilegal cercetează
dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare şi, în cazul în care constată că informarea este
corectă, modifică sau şterge de îndată datele respective ori, în situaţia constatării că aceasta nu este corectă,
comunică acest lucru autorităţii care a transmis informarea.
(6) În cazul în care autorităţile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) şi autorităţile din celelalte state
membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la
transmiterea informării, Biroul SIRENE naţional informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor.
(7) În cazul în care o autoritate naţională competentă primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine că
poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta informează
persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art. 53.
(8) În cazul în care o autoritate naţională competentă intenţionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană
care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus
semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor şi ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul
Manualului SIRENE.
(9) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează
schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.
Art. 52
(1) În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în
SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare,
Biroul SIRENE naţional întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeaşi
persoană.
(2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări şi persoana cu privire la
care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art. 51 alin. (8).
(3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE naţional aprobă
cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.
Art. 53
(1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu
persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea naţională competentă care a introdus
semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecinţele
negative ale identificării eronate.
(2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar în următoarele scopuri:
a) pentru a permite autorităţilor române sau autorităţilor altui stat membru, după caz, să facă distincţie între persoana
care face obiectul semnalării şi persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv;
b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una şi
aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării.
(3) Pot fi adăugate şi prelucrate, în temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu
caracter personal:
a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele folosit anterior şi orice alte pseudonime care pot fi introduse
separat;
b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
c) data şi locul naşterii;
d) sexul;
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e) fotografiile;
f) amprentele digitale;
g) cetăţenia;
h) numărul documentelor de identitate şi data emiterii acestora.
(4) Adăugarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor
Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
(5) Datele prevăzute la alin. (3) se şterg odată cu semnalarea la care au fost ataşate sau, anterior ştergerii semnalării,
dacă persoana în cauză solicită acest lucru.
(6) Datele prevăzute la alin. (3) sunt consultate numai de autorităţile care au drept de acces la semnalarea la care au
fost adăugate.
Art. 54
(1) Autorităţile naţionale competente, atunci când este necesar, din motive operative, creează conexiuni între
semnalările proprii ori între semnalările proprii şi semnalările altor autorităţi naţionale competente, în scopul evidenţierii
legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional ori dintre două sau mai multe semnalări de interes
Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.
(2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor
respective, nici perioada de valabilitate a acestora.
(3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autorităţilor naţionale competente. Acestea
nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.
(4) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una
dintre acestea nu este compatibilă cu legislaţia naţională sau cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice
de cooperare internaţională, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva
conexiune să nu fie accesibilă pentru autorităţile române.
(5) Biroul SIRENE naţional solicită Centrului Naţional SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităţilor
române la conexiunea în cauză.
(6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor
tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
Art. 55
(1) Biroul SIRENE naţional, în cooperare cu autorităţile naţionale competente, constituie o evidenţă ce cuprinde
menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii
suplimentare.
(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE naţional în urma unui schimb de informaţii
suplimentare se şterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, dar nu mai
târziu de un an de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi păstrate la nivel naţional datele cu caracter personal furnizate în
cadrul schimbului de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autorităţile naţionale
competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autorităţile române. Aceste date
sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost
furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a
respectivelor categorii de date.
Art. 56
Este interzisă transmiterea de către autorităţile naţionale competente a datelor cu caracter personal utilizate în
legătură cu semnalările din N.SIS către autorităţile statelor care nu participă la SIS sau către organizaţiile internaţionale.
SUBSECŢIUNEA 2: § 2. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes
Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f)
Art. 57
Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria
prevăzută la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi în Manualul SIRENE.
SECŢIUNEA 3: Securitatea datelor
Art. 58
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, împreună cu autorităţile naţionale competente sunt obligate
să elaboreze un plan de securitate şi să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea
N.SIS în ceea ce priveşte:
a) protecţia fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protecţia infrastructurii critice;
b) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de
prelucrare a datelor cu caracter personal;
c) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în
mod neautorizat;
d) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea
neautorizată a datelor cu caracter personal;
e) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane
neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare
automată a datelor, în baza unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi a unui mod de acces confidenţial, numai la
datele pentru care au fost autorizate;
g) asigurarea faptului că toate autorităţile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest
sistem îşi creează profiluri care descriu competenţele şi responsabilităţile specifice ale persoanelor cu autorizaţie de
acces, introducere, actualizare, ştergere şi căutare a datelor şi pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziţia
A.N.S.P.D.C.P.;
h) controlul comunicaţiilor aferente N.SIS, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le
pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii;
i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu
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caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când şi în ce scop au fost introduse
datele;
j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea ori ştergerea neautorizată a datelor
cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul
măsurilor tehnice de securizare.
(2) Măsurile de securitate prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi schimbului de informaţii
suplimentare.
(3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate
prevăzute la alin. (1) şi cooperează cu A.N.S.P.D.C.P.
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la
alin. (1).
Art. 59
(1) Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc şi se aplică potrivit următoarelor principii:
a) confidenţialităţii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu;
b) integrităţii - asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;
c) disponibilităţii - asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
d) identificării şi autentificării - asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie
de competenţe, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii;
e) autorizării - autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii, în vederea accesării datelor din N.SIS, în funcţie
de competenţe;
f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea
acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, şi autorităţile române care au drept de acces la N.SIS iau
măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum şi
pentru asigurarea recuperării acestora.
Art. 60
(1) Toate tranzacţiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autorităţile naţionale competente sunt înregistrate în
sistem în scopul monitorizării legalităţii efectuării tranzacţiilor asupra acestor date, asigurării funcţionării tehnice
corespunzătoare a N.SIS, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este
interzisă.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) conţin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data şi ora transmiterii
de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, menţiuni cu privire la datele
transmise, denumirea autorităţii şi numele persoanei care a efectuat tranzacţii asupra datelor.
(3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate acţiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii
până la ştergerea lor.
(4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an, dar nu mai mult de 3 ani de
la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data ştergerii
semnalărilor.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt
necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfăşurare.
(6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei
instituţii, înregistrările prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA 4: Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 61
(1) Accesarea şi exploatarea datelor cu caracter personal conţinute în N.SIS se fac potrivit dispoziţiilor legale în materia
protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu respectarea Convenţiei pentru
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28
ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autorităţile naţionale
competente şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
(2) Efectuarea de tranzacţii în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art. 6 din Convenţia pentru protejarea
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie
1981, ratificată de România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, este interzisă.
Art. 62
(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită
potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta
lege.
(2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează
numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la
data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu
de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale, prin
derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al
unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data
primirii acesteia.
(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS,
Biroul SIRENE naţional solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul
se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.
(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţionează de către
Biroul SIRENE naţional numai după solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE
naţional solicită poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare.
(6) Biroul SIRENE naţional comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea
de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de
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autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la
data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.
(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în
SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării
sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
Art. 63
Atunci când instanţa de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu.
Art. 64
(1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în
străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun
controlului A.N.S.P.D.C.P.
(2) Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P.,
în conformitate cu standardele internaţionale de audit, cel puţin o dată la 4 ani.
(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat şi sunt
prevăzute anual în bugetul A.N.S.P.D.C.P.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 65
(1) Sursele de finanţare pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la
bugetul de stat, din fonduri PHARE şi din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente întreţinerii şi desfăşurării activităţii N.SIS se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii.
Art. 66
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), autorităţile
naţionale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activităţile proprii
aferente semnalărilor din SINS sau SIS.
(2) Procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se
aprobă prin ordin*) al ministrului.
_______
*) A se vedea Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile
autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul
Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 698 din 19 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 67
(1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS intră în vigoare la data aplicării în totalitate de
către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător
reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central.
(2) Până la data operaţionalizării SIS de generaţia a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul
Naţional SIS, asigură tranzacţionarea datelor dintre N.SIS şi SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS
central, în funcţie de etapele de dezvoltare ale SIS.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005,
Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 769/2006
privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 141/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 3 aprilie 2014
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LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil*) - Republicată
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, ca parte a
patrimoniului cultural naţional, şi reglementează activităţile specifice de protejare a acestora.
(2) Patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate
asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în
continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei
naturali.
Art. 2
(1) Statul garantează proprietatea şi asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural
naţional mobil.
(2) Exercitarea dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, precum şi a dreptului de administrare asupra unui bun
din patrimoniul cultural naţional mobil este supusă reglementărilor prezentei legi.
(3) Statul asigură, potrivit legii, baza materială şi resursele financiare necesare pentru protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil.
(4) În sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural naţional mobil se înţelege ansamblul de măsuri având
caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea,
inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional mobil, în vederea asigurării accesului democratic la cultură şi a transmiterii acestui
patrimoniu generaţiilor viitoare.
(5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor administraţiei publice, al
unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor
religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu.
Art. 3
(1) Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară,
etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă,
cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta,
ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală.
(2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional mobil sunt:
1. bunuri arheologice şi istorico-documentare, precum:
a) descoperirile arheologice terestre şi subacvatice, unelte, ceramică, inscripţii, monede, sigilii, bijuterii, piese de
vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare, cu excepţia eşantioanelor de materiale de construcţie,
materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
c) mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, ştiinţifică, artistică,
sportivă sau din alte domenii;
d) manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă;
e) documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice;
f) obiecte cu valoare memorialistică;
g) obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decoraţii, insigne, sigilii,
brevete, mărci poştale, drapele şi stindarde;
h) piese epigrafice;
i) fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video;
j) instrumente muzicale;
k) uniforme militare şi accesorii ale acestora;
l) obiecte cu valoare tehnică;
2. bunuri cu semnificaţie artistică, precum:
a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie şi altele;
b) opere de artă decorativă şi aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi alte materiale, podoabe;
c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele;
d) proiecte şi prototipuri de design;
e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie;
f) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;
3. bunuri cu semnificaţie etnografică, precum:
a) unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc;
b) piese de mobilier;
c) ceramică;
d) textile, piese de port, pielărie;
e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;
f) obiecte de cult;
g) podoabe;
h) ansambluri de obiecte etnografice;
i) monumente din muzeele etnografice în aer liber;
4. bunuri de importanţă ştiinţifică, precum:
a) specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie;
b) trofee de vânat;
5. bunuri de importanţă tehnică, precum:
a) creaţii tehnice unicat;
b) rarităţi, indiferent de marcă;
c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor şi maşinilor din creaţia curentă;
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d) creaţii tehnice cu valoare memorială;
e) realizări ale tehnicii populare;
f) matriţe de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD şi altele asemenea.
Art. 4
Bunurile aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil fac parte, în funcţie de importanţa sau de semnificaţia lor
istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică,
filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
a) tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, denumit în continuare tezaur, alcătuit din bunuri culturale de valoare
excepţională pentru umanitate;
b) fondul patrimoniului cultural naţional mobil, denumit în continuare fond, alcătuit din bunuri culturale cu valoare
deosebită pentru România.
Art. 5
(1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale sau
proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat.
(2) Asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, în condiţiile legii, un drept de
administrare sau alte drepturi reale, după caz.
Art. 6
(1) Ministerul Culturii şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor coordonează activităţile specifice din domeniul
patrimoniului cultural naţional mobil.
(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic Naţional al României aflat în administrarea Arhivelor
Naţionale, precum şi în cea a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, constituit în conformitate cu prevederile Legii
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ministerul Culturii reprezintă statul român în relaţiile interne şi internaţionale care au ca obiect patrimoniul cultural
naţional mobil.
Art. 7
(1) Autorităţile competente au obligaţia să facă toate demersurile, potrivit prevederilor legale în vigoare şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte, pentru redobândirea unor bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au
fost sustrase din muzee sau colecţii ori sunt deţinute fără temei legal în străinătate.
(2) Autorităţile competente se angajează să participe la orice operaţiune internaţională organizată în comun, în baza
unui acord de cooperare, în vederea interzicerii şi împiedicării operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de
proprietate al bunurilor culturale.
Art. 8
Autorităţile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum şi titularii dreptului de administrare asupra bunurilor
ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil au obligaţia de a le proteja împotriva oricăror acte comisive sau
omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora.
CAPITOLUL II: Cercetarea, inventarierea şi clasarea
Art. 9
Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, deţinătoare de bunuri care
fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică a
patrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut de instituţia respectivă.
Art. 10
În sensul prezentei legi, prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din
categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, tezaur şi fond.
Art. 11
Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:
1. din oficiu, în următoarele situaţii:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi administrate
de instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale sau alte societăţi la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar;
b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitaţie sau prin intermediul unui agent
autorizat;
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;
e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice,
paleontologice sau geologice;
f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;
g) pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;
h) pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;
i) pentru bunurile aflate în custodia instituţiilor publice, care urmează să fie restituite;
j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate;
k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşării unei cercetări penale;
2. la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.
Art. 12
(1) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi sau specialişti acreditaţi de Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare.
(3) Organismul ştiinţific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor.
(4) Hotărârea de clasare va fi semnată de preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi va fi aprobată
prin ordin al ministrului culturii, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(5) La hotărârea de clasare se anexează în extras concluziile raportului de expertiză prin care se asigură identificarea
bunului cultural mobil respectiv, fişa standard a obiectului şi fotografia alb-negru sau color, după caz.
(6) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiză cuprinzând

Legea 182/2000 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 2 12/17/2020 : lex@snppc.ro



datele de identificare a bunurilor se vor comunica proprietarului sau titularului de alte drepturi reale în termen de 30 de
zile de la data finalizării expertizei.
(7) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării expertului sau specialistului. Soluţionarea
contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile.
Art. 13
(1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia
de a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fişa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii, cât şi
sinoptic, prin banca de date, conţinând şi arhiva imagistică.
(2) Autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile deţinătoare de bunuri aparţinând patrimoniului
cultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare, în vederea inventarierii informatizate a
bunurilor.
(3) Bunurile culturale aflate în colecţiile administrate de instituţiile specializate, de culte şi de instituţiile ecleziastice sunt
inventariate potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 14
(1) Ministerul Culturii comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după caz, titularului dreptului
de administrare ordinul de clasare, în termen de 10 zile de la aprobare.
(2) Ministerul Culturii eliberează, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare şi fişa standard a obiectului.
(3) Certificatul de clasare şi fişa standard a obiectului însoţesc bunul clasat şi nu constituie prin ele însele un titlu de
proprietate.
Art. 15
(1) Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, în una
dintre cele două categorii, tezaur sau fond.
(2) Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil clasat, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile
clasate, centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia se
efectuează de Institutul Naţional al Patrimoniului.

(la data 09-iun-2017 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 123/2017 )

(3) Datele privind patrimoniul cultural naţional mobil clasat, cu excepţia listei cuprinzând bunurile culturale mobile,
descrierea şi imaginea acestora, nu au destinaţie publică, fără acordul proprietarilor bunurilor.

(la data 09-iun-2017 Art. 15, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 123/2017 )

(4) Date privind patrimoniul cultural naţional mobil clasat pot fi furnizate, la cerere, de Institutul Naţional al Patrimoniului
instituţiilor specializate, cercetătorilor şi altor experţi şi specialişti acreditaţi, în vederea desfăşurării unor activităţi
specifice de identificare şi cercetare. Valorificarea datelor astfel dobândite poate fi făcută numai cu consimţământul
deţinătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al
acestuia.

(la data 09-iun-2017 Art. 15, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 123/2017 )

(5) Informaţiile cuprinse în inventarul prevăzut la alin. (1) pot fi furnizate organelor de poliţie, organelor de urmărire
penală, instanţelor judecătoreşti, pentru exercitarea atribuţiilor legale ale acestora, precum şi autorităţilor competente
ale statului membru solicitant care doresc să verifice dacă bunul în cauză constituie un bun cultural, cu condiţia ca
această verificare să fie efectuată în termen de 6 luni de la data notificării statelor membre cu privire la descoperirea
bunurilor culturale pe teritoriul lor şi la existenţa unor motive întemeiate pentru a presupune că respectivele bunuri au
părăsit ilegal teritoriul altui stat membru.

(la data 09-iun-2017 Art. 15, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 123/2017 )

Art. 16
(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor
culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea bunurilor
respective de către experţi sau specialişti acreditaţi.
(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade
determinate, prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor
altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire încheiat cu persoanele
fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de normele emise de Ministerul Culturii.
Art. 17
În timpul desfăşurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, acesta se află sub regimul de protecţie
prevăzut, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, pentru bunurile clasate în tezaur.
Art. 18
(1) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.
(2) În cazul în care un bun cultural mobil nu a fost clasat, procedura poate fi reluată, la cerere, după minimum 3 ani; în
situaţiile în care au apărut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus de Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor.
Art. 19
(1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor drepturilor de proprietate sau din oficiu, în
următoarele cazuri:
a) invalidarea expertizei;
b) distrugere;
c) deteriorare gravă care nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare.
(2) Declasarea urmează procedura stabilită la clasare.
(3) Ordinul de declasare este luat în evidenţa Inventarului patrimoniului cultural naţional mobil, procedându-se la
radierea bunului respectiv din inventarul prevăzut la art. 15 alin. (1).
(4) Ordinul de declasare se comunică în scris proprietarului, titularului altor drepturi reale, precum şi titularului dreptului
de administrare, după caz.
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Art. 20
Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie a patrimoniului cultural naţional mobil în alta se poate face numai cu
respectarea aceloraşi proceduri prevăzute pentru clasare.
Art. 21
(1) Ordinul de clasare, de declasare sau de trecere dintr-o categorie în alta a patrimoniului cultural naţional a unui bun
cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii, în termen
de 30 de zile de la comunicare.
(2) Ministerul Culturii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
(3) În cazul în care proprietarul sau titularul dreptului de administrare este nemulţumit de răspunsul la contestaţia
adresată Ministerului Culturii, el se poate adresa, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 22
(1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naţionale, societăţi naţionale sau
altor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi supuse procedurii de clasare înainte
de declanşarea procesului de privatizare.
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală care
privatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30 de zile înainte,
declanşarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază
teritorială îşi are sediul societatea.
(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat al
Ministerului Culturii va verifica la persoana juridică în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi
clasate şi, dacă va fi cazul, va declanşa procedura de clasare.
(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situaţiei prevăzute în prezentul articol vor fi date în administrarea unei
instituţii publice specializate, desemnate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
CAPITOLUL III: Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile
Art. 23
(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai
bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii:
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;
c) să asigure securitatea acestor bunuri;
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în cazul constatării
unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzită
cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii,
deteriorării ori sustragerii;
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în scopul constatării
stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice de drept privat
accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al
proprietarului privind condiţiile de acces.
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această calitate şi
următoarele obligaţii:
a) să asigure restaurarea bunurilor;
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu orice titlu
bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme antiefracţie, antiincendiu
şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice şi juridice de drept privat, care pot
permite, în condiţii contractuale, cu respectarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile
clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate în fond, la organizarea de spectacole, parade ale modei şi ca
recuzită teatrală şi cinematografică.
Art. 24
Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază de consultanţă gratuită
din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în valoare a acestor bunuri.
Art. 25
(1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, precum şi al cercetătorilor la
bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de studii şi lucrări de specialitate, în condiţii
convenite de comun acord.
(2) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată, pentru efectuarea de studii şi lucrări de specialitate
este necesar acordul proprietarului.
Art. 26
(1) Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie să fie
marcate vizibil pentru a nu fi confundate cu originalul; ele vor purta menţiunea copie, facsimil, tiraj postum, numele
autorului şi anul în care au fost realizate, precum şi specificarea colecţiei în care se află originalul.
(2) Menţiunile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii, indiferent de anul în care au fost realizate copiile, mulajele, tirajele
postume şi facsimilele şi ori de câte ori acestea sunt aduse la cunoştinţă publicului.
Art. 27
(1) Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică,
pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, în conformitate cu normele avizate de
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietatea
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persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, în conformitate
cu normele avizate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al
titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz.
(4) Persoanele care execută copii, mulaje, tiraje postume şi facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate sunt
obligate să utilizeze tehnici adecvate şi să ia măsurile necesare pentru a nu fi afectate, imediat sau în timp, integritatea
şi calitatea originalelor.
CAPITOLUL IV: Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art. 28
(1) Lucrările de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se efectuează numai de către conservatori
şi restauratori acreditaţi, pe baza unui contract încheiat potrivit dispoziţiilor dreptului comun.
(2) Acreditarea conservatorilor şi restauratorilor care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor
culturale mobile clasate se face de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor de acreditare a
conservatorilor şi restauratorilor.
(3) Pe baza acreditării obţinute, Ministerul Culturii eliberează conservatorilor şi restauratorilor certificate de liberă
practică, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor.
(4) Laboratoarele şi atelierele care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
funcţionează pe baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi
Colecţiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare.
(5) În cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, aceasta va
suspenda pe termen de până la 2 ani acreditarea prevăzută la alin. (2) sau avizul prevăzut la alin. (4). Ministerul Culturii
va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, putând
solicita acesteia o contraexpertiză, la cererea persoanelor în cauză.
(6) Persoanele juridice de drept privat, proprietare ale laboratoarelor sau atelierelor autorizate, sunt obligate să afişeze
la loc vizibil autorizaţia eliberată potrivit dispoziţiilor alin. (4).
(7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul instituţiilor publice
specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(8) Laboratoarele de conservare şi restaurare, care funcţionează în cadrul instituţiilor publice muzeale, pot efectua
astfel de lucrări pentru alte instituţii publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, cu
respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege; în aceste cazuri solicitanţii vor suporta cheltuielile legate de aceste
lucrări, în condiţii contractuale.
Art. 29
Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor şi numai în laboratoarele sau atelierele autorizate, nominalizate în aviz.
Art. 30
(1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt în pericol iminent de
distrugere sau degradare gravă, vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi conservare prin ordin al ministrului culturii,
pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului.
(3) Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse în conformitate cu
prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau
profit, după caz.
(4) În cazul în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în tezaur este o persoană fizică, din a cărei declaraţie pe
propria răspundere rezultă că nu are posibilităţi financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare şi conservare,
aceste operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, potrivit
dispoziţiilor prezentei legi. În cazul vânzării ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile operaţiunilor de
restaurare şi conservare vor fi restituite de proprietarul-vânzător instituţiei finanţatoare.
Art. 31
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător bunurilor cu valoare culturală realizate din metale
preţioase ori conţinând pietre preţioase sau semipreţioase, care se află în proprietatea, administrarea ori sunt deţinute
cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci.
(2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate să permită examinarea bunurilor de către experţii anume
desemnaţi de Ministerul Culturii, care vor propune, dacă este cazul, declanşarea procedurii de clasare.
Art. 32
Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt deţinute cu orice
titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci.
CAPITOLUL V: Circulaţia bunurilor culturale mobile
Art. 33
Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt
inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
Art. 34
(1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot împrumuta, după caz,
unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile dreptului comun, bunuri culturale mobile
clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului
Culturii.
(2) Persoanele fizice şi juridice de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept
privat, în condiţiile dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate.
(3) Bunurile culturale mobile clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în
condiţiile dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult.
(4) Organizatorul expoziţiei sau iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional
sau penal, după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, în
condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective.
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Art. 35
(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează
numai prin operatori economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Autorizarea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor, cu respectarea normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile.
(3) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil
normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile.
(4) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi să deţină un registru în care
să menţioneze, corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, descrierea şi preţul fiecărui bun. Informaţiile conţinute
în registru au caracter confidenţial.
(5) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia de a înştiinţa în scris, în
termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii despre existenţa unor bunuri
susceptibile de a fi clasate.
(6) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia ca în termen de 5 zile să
informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanşare a procedurii de clasare.
(7) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la
data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate în tezaur, să comunice în scris serviciului public deconcentrat al
Ministerului Culturii, în a cărui rază teritorială îşi au sediul, punerea acestora în vânzare, precum şi, după caz, să
transmită un exemplar al catalogului editat în scopul organizării unei licitaţii publice, indiferent dacă bunurile scoase la
licitaţie sunt sau nu sunt clasate în patrimoniul cultural naţional mobil.
Art. 36
(1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate în tezaur, pot face
obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune de către statul român, prin Ministerul
Culturii, şi cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (7).
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii sunt obligate să transmită Ministerului Culturii, în termen de
3 zile de la primirea comunicării scrise a operatorului economic autorizat, înregistrarea privind punerea în vânzare a
unui bun cultural mobil clasat în tezaur.
(3) Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data
înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), iar valoarea de achiziţionare este cea negociată cu vânzătorul sau cu
operatorul economic autorizat ori cea rezultată din licitaţia publică.
(4) Ministerul Culturii va prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preempţiune.
(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a vânzării.
Art. 37
(1) Scoaterea peste frontieră a bunurilor culturale mobile constituie operaţiune de export, care poate fi temporar sau
definitiv.
(2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectuează numai pe baza
certificatului de export.
(3) Certificatul de export va fi emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, în condiţiile prezentei legi.
(4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul
dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi va fi aprobat de ministrul culturii.
(5) Scoaterea din ţară, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de export
temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal.
Art. 38
(1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, se exportă
numai temporar şi numai pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii de laborator, restaurare
sau expertizare.
(2) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot
fi exportate numai temporar.
Art. 39
(1) Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi
exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare şi semnificaţie comparabile, care pot
constitui unicate sau rarităţi pentru patrimoniul muzeal din România.
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor.
(3) Bunul cultural obţinut prin schimbul prevăzut la alin. (1) urmează regimul juridic al bunului dat în schimb.
Art. 40
(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în domeniul privat al
statului, respectiv al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui
schimb de bunuri culturale de aceeaşi importanţă şi semnificaţie culturală şi numai în cazuri cu totul excepţionale, în
care prevalează interesul istoric, ştiinţific ori cultural.
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului judeţean sau local,
după caz, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Bunul cultural obţinut prin schimbul prevăzut la alin. (1) urmează regimul juridic al bunului dat în schimb.
Art. 41
(1) În cazul cererii de export temporar sau definitiv al unui bun cultural mobil neclasat termenele prevăzute la art. 12
alin. (2) şi la art. 14 alin. (1), cumulate, se reduc la 30 de zile.
(2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este obligată să se pronunţe, în legătură cu clasarea bunului cultural
mobil, în termen de 30 de zile de la data declanşării procedurii de clasare.
Art. 42
Donaţiile având ca obiect bunuri culturale mobile făcute instituţiilor publice specializate ori cultelor religioase, potrivit
legii, sunt scutite de orice taxe.
Art. 43
(1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obligaţia de a
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anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen de 15 zile de la data transferării unui
astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.
(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii
dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în
termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate
proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor
bunuri au obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de la
constatare.
(4) După înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor
anunţa imediat, în scris, organele de poliţie din raza teritorială.
Art. 44
(1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din
masa succesorală.
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra în
proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Donaţiile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate în favoarea statului, unităţilor administrativ-
teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe.
Art. 45
(1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, pot fi valorificate de
persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi
repartizate instituţiilor publice specializate.
(2) Destructurarea, dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii
lor din funcţiune, este interzisă.
CAPIT OLUL VI: Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin
cercetări arheologice
Art. 46
(1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul unor cercetări
sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări arheologice de salvare ori având caracter
preventiv, precum şi cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice natură, efectuate în locuri care fac obiectul
exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, intră în proprietate
publică, potrivit dispoziţiilor legale.
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în condiţiile prezentei
legi, şi intră în administrarea instituţiei care finanţează sau coordonează cercetările; în cazul în care Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor constată că în instituţia respectivă nu sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare de conservare şi
securitate, aceasta va propune serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază de activitate au fost
descoperite bunurile arheologice în cauză alte instituţii publice specializate din aceeaşi rază, care îndeplinesc condiţiile
corespunzătoare. Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se vor
transmite în administrare bunurile arheologice respective.
Art. 47
(1) Cercetările arheologice sistematice, precum şi cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt
autorizate, coordonate şi controlate de Comisia Naţională de Arheologie şi de Ministerul Culturii, potrivit legislaţiei în
domeniul protejării patrimoniului arheologic.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua în siturile arheologice detecţii şi
cercetări sau orice fel de alte intervenţii care pot deteriora sau pot afecta aceste situri.
Art. 48
(1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice, persoanelor
juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului şi, după caz, al şefului cultului.
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, acestea vor putea
fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a instituţiei publice, după caz, în
subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
(3) Proprietarul terenului este îndreptăţit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea lucrărilor şi să
primească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autorităţile publice sau de la instituţiile publice în subordinea
cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi
pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetărilor efectuate.
(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, de către instanţele
judecătoreşti competente.
(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele prevăzute în bugetele instituţiilor publice, după caz, în subordinea cărora
se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcină arheologică a unui teren, precum şi finanţarea cercetărilor
arheologice preventive necesare, indiferent de regimul proprietăţii terenului, este obligatorie înaintea începerii oricăror
lucrări care pot afecta situl şi se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privitoare la protejarea patrimoniului
arheologic.
(7) Finanţarea cercetărilor arheologice pentru emiterea certificatului prevăzut la alin. (6), cu privire la terenurile în care
se găsesc bunuri arheologice, identificate prin investigaţii anterioare, este asigurată de beneficiarul lucrărilor.
Art. 49
(1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute la art. 46 alin. (1)
sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a
cărei rază a fost făcută descoperirea.
(2) Primarul este obligat să înştiinţeze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen de 72 de ore, cu
privire la bunurile descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a acestora.
(3) Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public deconcentrat al
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Ministerului Culturii.
(4) Autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), bunurile descoperite, au
dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei, iar, în
cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda şi o bonificaţie suplimentară de până la
15% din valoarea bunului.
(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se stabileşte de experţii acreditaţi ai serviciului public deconcentrat al
Ministerului Culturii sau, după caz, de alţi experţi acreditaţi.
(6) Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit alin. (4) şi (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului principal de
credite sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea instituţiilor culturale în administrarea cărora vor fi transmise
bunurile descoperite şi vor fi plătite în cel mult 18 luni de la data predării bunului.
(7) În cazul în care autorul descoperirii nu primeşte recompensa în termenul stabilit la alin. (6), acesta se poate adresa
instanţei judecătoreşti competente printr-o acţiune scutită de taxa judiciară de timbru.
CAPITOLUL VII: Finanţarea activităţilor specifice de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil
Art. 50
(1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare,
conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de
proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii,
Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii
publice, după caz, din venituri proprii şi din alocaţii bugetare.
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinaţii în bugetul
Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi în bugetele altor instituţii publice.
(3) Achiziţionarea de bunuri culturale mobile pentru instituţiile publice specializate, în funcţie de subordonarea acestora,
se poate face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau
locale.
Art. 51
(1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse:
a) donaţiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate;
b) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului de vânzare al reproducerilor realizate
de pe bunuri culturale mobile proprietate publică şi introduse în circuit comercial;
c) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului obţinut din vânzările de bunuri
culturale, efectuate prin licitaţii, anticariate, consignaţii şi case de amanet;
d) tarifele percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru efectuarea oricăror expertize
solicitate.
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se adaugă la preţurile de vânzare ale bunurilor respective.
CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate
Art. 52
(1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea,
restaurarea, protejarea, achiziţionarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil se realizează prin
organisme şi instituţii specializate, care au competenţe generale şi speciale în domeniu, precum şi prin persoane fizice
sau juridice, în condiţiile prezentei legi.
(2) Persoanele fizice, care nu deţin documente de atestare a calităţii de expert, emise de Ministerul Culturii, dar care
sunt autorizate ca expert tehnic de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, pot realiza expertize, în condiţiile
prezentei legi, numai în baza acreditării prealabile a acestora, de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 53
(1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al
Ministerului Culturii şi este condusă de un preşedinte numit prin ordin al ministrului culturii dintre specialiştii cu autoritate
recunoscută în domeniu, pentru un mandat de 2 ani.
(2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este alcătuită din 21 de specialişti, numiţi prin ordin al ministrului culturii,
pe o perioadă de 2 ani, propuşi de:
a) preşedintele comisiei - 6 membri;
b) instituţiile publice specializate şi colecţionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;
c) cultele, Academia Română şi instituţiile publice de învăţământ superior de profil - 7 membri.
(3) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi
funcţionare, elaborat de membrii Comisiei şi aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(4) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevăzute la art. 3.
Secretarul Comisiei şi secretarii subcomisiilor sunt numiţi din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii.
Subcomisiile funcţionează conform regulamentului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prevăzut la alin. (3).
Preşedinţii subcomisiilor sunt vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(5) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor poate alege ca membri de onoare specialişti din ţară sau din străinătate,
personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi al
muzeografiei, care sunt propuşi de preşedinte şi care sunt validaţi cu votul majorităţii simple a Comisiei.
(6) Cheltuielile de finanţare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se efectuează din bugetul Ministerului Culturii.
Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor primesc o indemnizaţie lunară stabilită
prin ordin al ministrului culturii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei.
Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc şi nu poate depăşi 10%
din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.
Art. 54
(1) Se înfiinţează 8 comisii zonale ale muzeelor şi colecţiilor, ca organisme ştiinţifice descentralizate ale Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Atribuţiile, numărul, teritoriul de competenţă, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale muzeelor şi
colecţiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Comisiile zonale ale muzeelor şi colecţiilor au câte 7 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei
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Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(4) Componenţa comisiilor zonale ale muzeelor şi colecţiilor se aprobă prin ordin al ministrului culturii, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Indemnizaţia lunară a membrilor comisiei zonale, pentru lunile în care Comisia lucrează, se stabileşte prin ordin al
ministrului culturii şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea
cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei.
Art. 55
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii:
a) evaluează rapoartele de expertiză şi hotărăşte asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în
biblioteci;
b) primeşte contestaţiile făcute de persoane fizice şi juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale
mobile şi face propuneri referitoare la soluţionarea acestora;
c) avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
d) avizează normele privind executarea mulajelor, facsimilelor şi copiilor, precum şi a tirajelor postume după plăcile
originale de gravură, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;
e) avizează normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate şi stabileşte priorităţile de
restaurare a acestora;
f) avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a specialiştilor, normele de acreditare a
conservatorilor şi restauratorilor, precum şi normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi
restaurare;
g) avizează funcţionarea laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să efectueze operaţiuni de restaurare;
h) avizează exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;
i) avizează normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
j) avizează funcţionarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale
mobile;
k) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor şi colecţiilor publice;
l) acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii;
m) acreditează specialiştii care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţia conţinută în registrele operatorilor
economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile;
n) orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.
Art. 56
(1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de
Ministerul Culturii, se reorganizează inspectoratele judeţene pentru cultură, prin comasare cu oficiile judeţene pentru
patrimoniul cultural naţional, în servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.
_____
*) Prezenta lege a intrat în vigoare la 90 de zile de la data de 27 octombrie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 57
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au următoarele atribuţii în domeniul protejării patrimoniului
cultural naţional mobil:
a) întocmesc baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritorială;
b) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase,
de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;
c) efectuează expertiza necesară şi întocmesc documentaţia prevăzută de prezenta lege, în vederea clasării bunurilor
culturale mobile;
d) înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;
e) înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;
f) controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordând consultanţă
de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
g) fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur, aflate la instituţiile
nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele
fizice;
h) verifică dacă operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile ce le revin
conform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia;
i) aprobă, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberând, pe baza expertizei,
certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor
culturale mobile;
j) gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) şi d), după caz,
precum şi alocaţiile de la bugetul de stat, destinate finanţării activităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1);
k) colaborează şi stabilesc, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului
Afacerilor Interne, după caz, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de
calamităţi naturale;
l) orice alte atribuţii date în competenţa lor prin prezenta lege.
Art. 58
Ministerul Culturii asigură finanţarea editării şi publicării Revistei muzeelor, precum şi a altor publicaţii de specialitate în
domeniul patrimoniului cultural naţional mobil.
CAPIT OLUL IX: Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene
Art. 59
Prezentul capitol reglementează restituirea de către statul român a bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 1993.

(la data 09-iun-2017 Art. 59 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 123/2017 )
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Art. 60
(1) În înţelesul prezentului capitol, prin bun cultural se înţelege, după caz, bunul care face parte din:
a) patrimoniul cultural naţional al României, fiind clasificat sau definit ca atare înainte ori după părăsirea ilegală a
teritoriului naţional;

(la data 09-iun-2017 Art. 60, alin. (1), litera A. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 123/2017 )

b) patrimoniul naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, fiind
clasificat sau definit ca atare înainte ori după părăsirea ilegală a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene;

(la data 09-iun-2017 Art. 60, alin. (1), litera B. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 123/2017 )

c) colecţiile publice care figurează în patrimoniul şi în inventarele muzeelor, arhivelor şi fondurilor bibliotecilor din
România sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
d) patrimoniul şi inventarele cultelor religioase şi ale instituţiilor ecleziastice din România sau din unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene;
e) [textul din Art. 60, alin. (1), litera E. din capitolul IX a fost abrogat la 09-iun-2017 de Art. I, punctul 4. din Legea
123/2017]
(2) În înţelesul prezentului capitol, colecţiile publice desemnează colecţiile care sunt proprietatea statelor membre ale
Uniunii Europene, ale autorităţilor locale ori regionale din statele membre ale Uniunii Europene sau ale instituţiilor publice
aflate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, instituţii definite ca publice potrivit legislaţiei respectivului stat
al Uniunii Europene, aceste instituţii fiind semnificativ finanţate ori în proprietatea statului respectiv sau în proprietatea
autorităţilor locale ori regionale.
Art. 61
(1) În înţelesul prezentului capitol, părăsirea ilegală a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene desemnează,
după caz:
a) ieşirea unui bun cultural de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu încălcarea legislaţiei acestui stat în
materie de protecţie a bunurilor culturale sau cu încălcarea Regulamentului (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale;
b) nerevenirea la sfârşitul unei scoateri legale temporare în afara teritoriului naţional sau orice încălcare a uneia dintre
condiţiile acestei scoateri temporare a unui bun cultural.
(2) În înţelesul prezentului capitol, prin stat membru solicitant se înţelege statul membru al cărui bun cultural a părăsit
ilegal teritoriul său.
(3) În înţelesul prezentului capitol, prin stat membru solicitat se înţelege statul membru pe teritoriul căruia se găseşte
un bun cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui alt stat membru.
(4) În înţelesul prezentului capitol, prin restituire se înţelege returnarea materială a bunului cultural pe teritoriul statului
membru solicitant.
(5) În înţelesul prezentului capitol, prin posesor se înţelege persoana care deţine material bunul cultural în numele său.
(6) În înţelesul prezentului capitol, prin deţinător se înţelege persoana care deţine material bunul cultural în numele
altcuiva.

(la data 09-iun-2017 Art. 61 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 123/2017 )

Art. 62
(1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un bun cultural, care se
găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei instituţii
specializate, în vederea conservării.
Art. 63
(1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în
condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea de cercetări în vederea
descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie
să cuprindă date cu privire la descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la
localizarea efectivă sau prezumtivă a bunului cultural.
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar procurorul solicită instanţei competente
să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv unei instituţii specializate, în vederea conservării, în
condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 64
(1) Statul membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului cultural descoperit, are dreptul de a verifica dacă bunul
respectiv este un bun cultural, în termen de 6 luni de la data comunicării notificării prevăzute la art. 62 alin. (1) şi, după
caz, la art. 63 alin. (2).

(la data 09-iun-2017 Art. 64, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 123/2017 )

(2) Măsurile de conservare prevăzute la art. 62 alin. (2) şi la art. 63 alin. (2) încetează dacă statul membru al Uniunii
Europene interesat nu introduce acţiunea în restituire în termen de 3 ani de la data la care a luat cunoştinţă despre locul
în care se află bunul cultural şi despre identitatea posesorului sau detentorului, în condiţiile prezentului capitol.

(la data 09-iun-2017 Art. 64, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 123/2017 )

(3) Autorităţile române competente vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice tentativă de a eluda
procedura de restituire a bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(4) Autorităţile române competente vor acţiona ca mediator între posesorul său, după caz, deţinătorul bunului cultural
care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi statul solicitant, în vederea restituirii bunului
cultural respectiv, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului statului solicitant de a iniţia acţiune în instanţă, în
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vederea restituirii bunului cultural.
(5) Autorităţile române competente vor informa statul solicitant cu privire la iniţierea procedurii de restituire, în condiţii
de siguranţă, a bunului cultural respectiv.
(6) Cooperarea şi consultarea cu autorităţile centrale ale statelor membre se vor face şi prin utilizarea modulului
pentru bunuri culturale al Sistemului de informare al pieţei interne, denumit în continuare I.M.I., instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei.
(7) Schimbul de informaţii prin intermediul I.M.I. se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia
datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

(la data 09-iun-2017 Art. 64, alin. (5) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 7. din Legea 123/2017 )

Art. 65
(1) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este
introdusă de statul interesat la Curtea de Apel Bucureşti împotriva posesorului sau detentorului bunului.
(2) Acţiunea în restituire prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) descrierea bunului care face obiectul acţiunii în restituire;
b) declaraţie conform căreia bunul care face obiectul acţiunii în restituire este un bun cultural;
c) declaraţie a autorităţilor competente ale statului membru al Uniunii Europene reclamant, conform căreia bunul
cultural a părăsit ilegal teritoriul său.
(3) Dacă la data la care este formulată acţiunea în restituire ieşirea de pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene
reclamant nu mai prezintă caracter ilicit, acţiunea este respinsă ca fiind inadmisibilă.
(4) Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, va prezenta Comisiei Europene, o dată la 5 ani, un
raport privind acţiunile introduse cu privire la restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene.

(la data 09-iun-2017 Art. 65, alin. (4) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 123/2017 )

Art. 66
(1) Acţiunea în restituire prevăzută la art. 65 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data la care statul membru al
Uniunii Europene reclamant a luat cunoştinţă despre locul în care se află bunul cultural şi despre identitatea posesorului
sau detentorului, dar nu mai târziu de 30 de ani de la data la care bunul cultural a părăsit ilegal teritoriul statului
reclamant, membru al Uniunii Europene.

(la data 09-iun-2017 Art. 66, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 123/2017 )

(2) În cazul bunurilor culturale care fac parte din colecţiile publice prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. c), precum şi pentru
bunurile ecleziastice care, în statele membre ale Uniunii Europene, fac obiectul unei protecţii speciale, în conformitate cu
legile naţionale, acţiunea în restituire se prescrie în termen de 75 de ani, cu excepţia statelor membre ale Uniunii
Europene în care acţiunea este imprescriptibilă sau în cazul acordurilor bilaterale încheiate de România cu statele
membre ale Uniunii Europene, care stabilesc un termen mai mare de 75 de ani.
Art. 67
(1) Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte restituirea bunului cultural dacă s-a stabilit că bunul care face obiectul acţiunii în
restituire este un bun cultural în sensul art. 60 şi că părăsirea teritoriului naţional al statului membru al Uniunii Europene
are caracter ilegal, în condiţiile art. 61.
(2) În condiţiile alin. (1), instanţa hotărăşte acordarea unei despăgubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum şi
instituţiei specializate care a efectuat măsurile de conservare prevăzute la art. 62 alin. (2) şi la art. 63 alin. (2), după
caz. Acordarea despăgubirii posesorului este dispusă numai în cazul depunerii de către acesta a tuturor diligentelor cu
ocazia achiziţionării bunului cultural respectiv.
(3) Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti prin care se dispun restituirea bunului cultural şi acordarea despăgubirilor
prevăzute la alin. (2) poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la
comunicare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca recursul de urgenţă.
(31) Pentru a determina dacă posesorul a depus diligenţa necesară, se ţine cont de toate circumstanţele achiziţiei, în
special de documentaţia privind provenienţa bunului, de autorizaţiile de ieşire necesare în temeiul legislaţiei statului
membru solicitant, de natura părţilor, de preţul plătit, de eventuala consultare de către posesor a registrelor accesibile
privind bunurile culturale furate şi de orice informaţii pertinente pe care acesta ar fi putut să le obţină în mod rezonabil
sau de orice alt demers pe care o persoană rezonabilă l-ar fi întreprins în aceleaşi circumstanţe.

(la data 09-iun-2017 Art. 67, alin. (3) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 10. din Legea 123/2017 )

(4) În cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, casând sentinţa, va rejudeca
litigiul în fond.
(41) În caz de donaţie sau de succesiune, posesorul nu poate beneficia de un statut favorabil faţă de persoana de la
care a achiziţionat bunul cu acest titlu.

(la data 09-iun-2017 Art. 67, alin. (4) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 11. din Legea 123/2017 )

(5) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (2) cade în sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se
efectuează în momentul remiterii materiale a bunului care a făcut obiectul acţiunii în restituire şi trebuie să acopere,
după caz:
a) cheltuielile efectuate de posesorul de bună-credinţă în legătură cu achiziţionarea şi conservarea bunului cultural;
b) cheltuielile efectuate de instituţia specializată în legătură cu conservarea bunului cultural.
(51) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ia măsuri pentru restituirea către statul reclamant a bunului cultural care a
părăsit ilegal teritoriul acestuia, în vederea efectuării de către statul reclamant a plăţii despăgubirilor acordate de
instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului de bună-credinţă, precum şi instituţiei specializate care a efectuat
cheltuielile privind conservarea bunului cultural.

(la data 09-iun-2017 Art. 67, alin. (5) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 12. din Legea 123/2017 )

Legea 182/2000 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 11 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(6) Cheltuielile ce decurg din executarea hotărârii judecătoreşti prin care se restituie bunul cultural cad în sarcina
statului membru al Uniunii Europene reclamant.
(7) Dreptul statului membru al Uniunii Europene reclamant de a intra în posesia bunului cultural care face obiectul
restituirii se prescrie în termen de 3 ani de la data la care hotărârea judecătorească prin care se dispune restituirea
bunului respectiv a rămas definitivă şi irevocabilă, dacă în acest termen statul membru reclamant nu plăteşte
despăgubirile prevăzute la alin. (2).
Art. 68
Statul membru al Uniunii Europene reclamant are dreptul la acţiunea în regres împotriva persoanei responsabile de
ieşirea ilegală a bunului cultural de pe teritoriul său, în cazul în care bunul cultural a fost restituit conform art. 67 alin.
(1), precum şi atunci când statul respectiv a plătit despăgubirile prevăzute la art. 67 alin. (2).
Art. 69
Exercitarea dreptului de a introduce acţiunea în restituire nu aduce atingere dreptului statului membru al Uniunii
Europene reclamant şi, după caz, al proprietarului bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene de a formula alte acţiuni, civile sau penale, în conformitate cu legislaţia naţională a statului respectiv.
CAPITOLUL X: Recuperarea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României
Art. 70
(1) Ministerul Culturii poate cere oricărui stat, în condiţiile legii, efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului
unde se află, precum şi a identificării posesorului sau deţinătorului unui anume bun cultural care a părăsit ilegal teritoriul
României; cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea bunului cultural, precum şi informaţii cu privire la
localizarea prezumtivă a bunului cultural în cauză.
(2) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul statului român poate fi introdusă de Ministerul
Culturii.
(3) Bunurile culturale care fac obiectul prezentului capitol sunt prevăzute la art. 60.

(la data 09-iun-2017 Art. 70, alin. (3) din capitolul X modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 123/2017 )

(4) Recuperarea bunului cultural astfel identificat în condiţiile alin. (1) se realizează conform procedurilor legale
convenite între părţi.
(5) Prevederile art. 61 se aplică în mod corespunzător bunurilor culturale mobile din România care fac obiectul
prezentului capitol.
(6) Înainte de a introduce acţiunea în restituire, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale poate decide participarea la o
procedură de arbitraj, în conformitate cu legislaţia internă a statului membru solicitat.

(la data 09-iun-2017 Art. 70, alin. (5) din capitolul X completat de Art. I, punctul 14. din Legea 123/2017 )

Art. 71
(1) [textul din Art. 71, alin. (1) din capitolul X a fost abrogat la 09-iun-2017 de Art. I, punctul 15. din Legea
123/2017]
(2) Ministerul Culturii ia măsuri pentru revenirea în ţară a bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul statului
român, precum şi pentru efectuarea de către statul român a părţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată
posesorului sau deţinătorului bunului, precum şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea
bunului cultural.
Art. 72
Ministerul Culturii are dreptul la acţiune în regres împotriva persoanei responsabile de ieşirea ilegală a bunului cultural de
pe teritoriul statului român, în cazul în care bunul cultural a fost recuperat, iar statul român a fost obligat la plata unor
despăgubiri posesorului sau detentorului şi, după caz, instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind
conservarea materială a bunului cultural.
Art. 73
(1) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va notifica, inclusiv prin intermediul I.M.I., autorităţilor competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la recuperarea bunurilor culturale ce au părăsit ilegal teritoriul României.
(2) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va utiliza I.M.I., după caz, pentru a difuza informaţii relevante privind
bunurile culturale care au fost furate sau care au părăsit ilegal teritoriul României.

(la data 09-iun-2017 Art. 73 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 123/2017 )

CAPITOLUL XI: Contravenţii şi infracţiuni
SECŢIUNEA 1: Contravenţii
Art. 74
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală,
după caz.
Art. 75
(1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele
fapte:
a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice de drept privat a termenului şi a condiţiilor prevăzute la art. 43
alin. (1);
b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a termenului stabilit la art. 43 alin. (2) privind comunicarea
pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale a unui bun cultural mobil clasat;
c) nerespectarea de către operatorii economici autorizaţi în comercializarea bunurilor culturale mobile a obligaţiei de a
afişa la loc vizibil normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, prevăzute la art. 35 alin. (3);
d) nerespectarea de către operatorii economici autorizaţi în comercializarea bunurilor culturale mobile a obligaţiei de
înştiinţare despre existenţa unor bunuri culturale mobile susceptibile să fie clasate, în termenul şi condiţiile prevăzute la
art. 35 alin. (5);
e) nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de predare a unui bun cultural mobil descoperit întâmplător, în
termenul prevăzut la art. 49 alin. (1);
f) neîndeplinirea de către proprietari, de titularii altor drepturi reale, de titularii drepturilor de administrare sau de
deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor mobile clasate a obligaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c)-f);
g) neîndeplinirea de către autorităţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 alin. (2);
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h) înfiinţarea şi funcţionarea operatorilor economici specializaţi în comercializarea bunurilor culturale mobile, fără
autorizarea Ministerului Culturii, emisă potrivit art. 35 alin. (2);
i) neîndeplinirea de către operatorii economici autorizaţi în comercializarea bunurilor culturale mobile a obligaţiei de a
întocmi registrul prevăzut la art. 35 alin. (4);
j) nerespectarea de către operatorii economici autorizaţi în comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului şi
condiţiilor prevăzute la art. 35 alin. (7) privind punerea în vânzare a bunurilor culturale mobile clasate în tezaur;
k) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor postume şi facsimilelor de pe bunuri culturale mobile clasate, de către
persoanele fizice sau juridice, fără respectarea dispoziţiilor art. 26 alin. (1);
l) realizarea de către persoanele fizice sau juridice de reproduceri prin mijloace foto, video sau numerice de pe bunuri
culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus,
potrivit art. 27 alin. (3);
m) utilizarea de către persoanele fizice sau juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de natură să afecteze
integritatea sau calitatea bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 27 alin. (4);
n) neîndeplinirea de către proprietarii şi titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate a obligaţiei
prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b);
o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur, fără avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor ori în
afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 29;
p) efectuarea oricăror lucrări care pot afecta situl arheologic, înaintea obţinerii certificatului privind eliberarea terenului
de sarcină arheologică potrivit art. 48 alin. (6);
r) împiedicarea efectuării cercetărilor pentru eliberarea terenului de sarcină arheologică potrivit art. 48 alin. (6).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei.
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g)-r) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 24.000 lei.
(5) Amenzile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
(6) Limitele amenzilor contravenţionale se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 76
Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele şi reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte
mijloace, executate cu încălcarea dispoziţiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator şi
se transmit în administrarea unor instituţii publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 77
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 75 se fac de specialiştii serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii, care, la cererea lor, vor fi asistaţi de organele de poliţie.
Art. 78
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în
termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se soluţionează de
către instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
Art. 79
(1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.
(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
SECŢIUNEA 2: Infracţiuni
Art. 80
Executarea în scopuri comerciale de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate,
fără acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 27 alin. (1) sau (2), după caz,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 81
Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale sau dacă au fost expuse în public,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 82
Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare ori distrugerea, din culpă, a unui bun cultural mobil clasat constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Art. 83
(1) Efectuarea de operaţiuni de export ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este
închisoarea de la un an la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 84
(1) Efectuarea fără drept a oricăror operaţiuni de export definitiv având ca obiect bunuri culturale mobile clasate
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 85
(1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum şi deţinerea, comercializarea, organizarea de expoziţii sau orice
operaţie privind circulaţia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac
parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform dispoziţiilor legale ale statului respectiv, şi care au fost
exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se indisponibilizează şi vor fi transmise unor instituţii specializate, în vederea
conservării şi restituirii statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 86
Executarea de către persoanele fizice, fără acreditare şi certificat de liberă practică, având cunoştinţă de necesitatea
deţinerii lor, a unor lucrări de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasificate ca atare constituie
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infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Art. 87
Funcţionarea fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei legi a laboratoarelor sau atelierelor care execută lucrări de
restaurare şi conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o
lună la un an sau cu amendă.
Art. 88
Topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt deţinute cu orice titlu de
Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani.
Art. 89
Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în administrare instituţiilor
publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 90
(1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I*), Ministerul
Culturii va emite, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor:
a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile;
b) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
c) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale aflate în colecţii publice;
d) Normele de acreditare a experţilor;
e) Normele de acreditare a specialiştilor;
f) Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;
g) Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;
h) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
i) Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile.
_______
*) Prezenta lege a fost publicată la data de 27 octombrie 2000 în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi vor fi publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(3) Normele prevăzute la alin. (1) lit. i) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 91
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Ministerul Culturii va institui următoarele registre:
a) Registrul experţilor, în care vor fi înscrise persoanele acreditate ca experţi pentru domeniile prevăzute la art. 3;
b) Registrul conservatorilor şi restauratorilor;
c) Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
Art. 92
(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) instituţiile publice specializate sunt obligate să
prezinte Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propuneri în legătură cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale
mobile deţinute.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) cultele religioase, precum şi instituţiile publice
nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în a căror rază
teritorială îşi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deţinute, în vederea efectuării operaţiunilor de clasare.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
(3) Termenul de finalizare a procedurii de clasare este de 6 luni pentru bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) şi
(2), care sunt supuse acestei proceduri în primele 9 luni de aplicare a prezentei legi.
Art. 93
(1) Bunurile culturale mobile depuse în custodia unor instituţii publice după data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite
de către instituţiile deţinătoare persoanelor fizice sau juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun, la cererea
scrisă a acestora, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Bunurile culturale mobile preluate înainte de 6 septembrie 1940 de autorităţi ale statului nu pot fi revendicate;
bunurile culturale mobile preluate ilegal de autorităţi ale statului după data de 6 septembrie 1940 pot fi revendicate de
proprietarii de drept şi vor fi restituite acestora de către instituţiile care le deţin, pe baza unei hotărâri judecătoreşti
definitive. Acţiunile în justiţie pentru revendicare sunt scutite de taxe judiciare de timbru. Instituţiile deţinătoare de
arhive privind bunurile culturale mobile sunt obligate să permită accesul la documentele privind provenienţa şi preluarea
acestora.
(3) Bunurile culturale mobile clasate, care fac obiectul restituirii în condiţiile alin. (2), pot fi transmise proprietarilor de
drept numai după garantarea în scris, de către aceştia, a respectării dispoziţiilor prezentei legi.
(4) În cazul în care obiectul restituirii prevăzut la alin. (2) îl reprezintă colecţii formate din mai multe bunuri culturale
mobile aflate în procedură de clasare, acestea pot fi retrocedate proprietarilor, anual, pe părţi din colecţii, pe măsură ce
acestea au fost clasate.
Art. 94
(1) Operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, operele cu caracter etnografic, ale
meşteşugarilor populari, precum şi alte opere create de autori în viaţă nu pot face obiectul clasării.
(2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) pot fi exportate definitiv sau temporar fără nicio restricţie.
Art. 95
În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) declaraţiile persoanelor fizice, precum şi fişierele
alfabetice sau pe domenii, completate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului
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cultural naţional al Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974,
abrogată prin Decretul nr. 90/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, aflate în păstrarea serviciilor publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii şi a Institutului Naţional al Patrimoniului, se inventariază, se sigilează şi se predau Arhivelor
Naţionale.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
Art. 96
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române din Ministerul Afacerilor Interne se organizează structuri specializate în prevenirea, descoperirea şi urmărirea
faptelor ilegale la regimul bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
Art. 97
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului
Culturii, va crea, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, structuri specializate în prevenirea şi combaterea
traficului ilegal cu bunuri culturale mobile.
______
*) A se vedea nota de subsol de la art. 56 alin. (2).
Art. 98
Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale vor asigura, printr-un program de acţiuni
coordonate, protecţia şi integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate în instituţii specializate şi nespecializate, în
instituţii de cult, precum şi în colecţii private, împotriva riscurilor ce decurg din calamităţi naturale, tulburări publice sau
conflicte armate.
Art. 99
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
______
**) A se vedea nota de subsol de la art. 90 alin. (1).
(2) La aceeaşi dată se abrogă dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 3-5, art. 9, 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992
privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 215 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, şi dispoziţiile art. 3 lit. a) şi b), art. 4, 6, art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 lit. b) şi d), art.
11, 15, 20, 25, art. 27 alin. (1), art. 28 şi ale art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, aprobată
şi modificată prin Legea nr. 41/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 30 mai 1995, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 182/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 şi
ulterior a fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli, aprobată prin Legea nr. 179/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 17 octombrie 2011.
ANEXĂ:
[textul din anexa 1 a fost abrogat la 09-iun-2017 de Art. I, punctul 17. din Legea 123/2017]
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 259 din data de 9 aprilie 2014
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LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
(la data 28-feb-2013 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2013 )
(la data 13-mar-2003 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1349/2002 )
(la data 05-iul-2002 a se vedea referinte de aplicare din Standarde din 2002 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Principii
Art. 1
Scopul prezentei legi este protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii.
Protejarea acestor informaţii se face prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor.
Art. 2
(1) Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege.
(2) Accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor
prevăzute de lege.
Art. 3
Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public
sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care
România este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii.
Art. 4
Principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate sunt:
a) protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau
modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate.
Art. 5
Măsurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:
a) să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate;
b) să identifice împrejurările, precum şi persoanele care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor
clasificate;
c) să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască;
d) să asigure protecţia fizică a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate.
Art. 6
(1) Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate sunt obligatorii şi se stabilesc de către Serviciul Român
de Informaţii numai cu acordul Autorităţii Naţionale de Securitate.
(2) Standardele la care se referă alin. (1) vor fi în concordanţă cu interesul naţional, precum şi cu criteriile şi
recomandările NATO.
(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele NATO, în această
materie vor avea prioritate normele NATO.
Art. 7
(1) Persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la
onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.
(2) Pentru candidaţii la funcţii publice ce implică lucrul cu asemenea informaţii, precum şi competenţa de a autoriza
accesul la astfel de informaţii, verificarea este anterioară numirii în acele funcţii şi se solicită obligatoriu de autoritatea
de învestire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează în cadrul Autorităţii Naţionale de
Securitate, care gestionează informaţii NATO, potrivit echivalenţelor nivelurilor de secretizare prevăzute prin prezenta
lege.
(4) Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) şi e),
este garantat, sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de
persoane:
a) Preşedintele României;
b) prim-ministru;
c) miniştri;
d) deputaţi;
e) senatori;
f) judecători;
g) procurori;
h) magistraţi-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţiţi
să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în
baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor
clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).

(la data 01-feb-2014 Art. 7, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 51, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )

(5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă prevăzută
la alin. (4) se stabileşte prin regulament elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii şi avizat de Oficiul Registrului
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

(la data 01-feb-2014 Art. 7, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 51, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 8
Personalul anume desemnat pentru realizarea protecţiei informaţiilor clasificate se include într-un sistem permanent de
pregătire şi perfecţionare, la intervale regulate, potrivit standardelor naţionale de protecţie.
Art. 9
Protecţia informaţiilor clasificate vizează:
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a) protecţia juridică;
b) protecţia prin măsuri procedurale;
c) protecţia fizică;
d) protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora;
e) protecţia surselor generatoare de informaţii.
Art. 10
(1) Instituţiile care deţin sau utilizează informaţii clasificate vor ţine un registru de evidenţă a autorizaţiilor acordate
personalului, sub semnătură.
(2) Fiecare autorizaţie se reverifică ori de câte ori este necesar să se garanteze că este conformă standardelor
aplicabile funcţiei pe care respectivele persoane o ocupă.
(3) Reverificarea autorizaţiei este obligatorie şi constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii că menţinerea acesteia
nu mai este compatibilă cu interesele de securitate.
Art. 11
Accesul în clădirile şi infrastructurile informatice în care se desfăşoară activităţi cu informaţii clasificate ori sunt păstrate
sau stocate informaţii cu acest caracter este permis numai în cazuri autorizate.
Art. 12
Standardele de protecţie a informaţiilor clasificate, încredinţate persoanelor ori organizaţiilor din afara structurilor
guvernamentale, vor fi necondiţionat compatibile cu cele stabilite pentru aceste structuri.
Art. 13
Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate este obligatorie.
Art. 14
Consiliul Suprem de Apărare a ţării asigură coordonarea la nivel naţional a tuturor programelor de protecţie a
informaţiilor clasificate.
SECŢIUNEA 2: Definiţii
Art. 15
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) informaţii - orice documente, date, obiecte sau activităţi, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de
punere în circulaţie;
b) informaţii clasificate - informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită
nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie
să fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu;
d) informaţii secrete de stat - informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia
siguranţa naţională şi apărarea ţării;
e) informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane
juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informaţiilor clasificate din clasa secrete de stat şi sunt:
- strict secret de importanţă deosebită - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune
de o gravitate excepţională securităţii naţionale;
- strict secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii
naţionale;
- secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii naţionale;
g) protecţie juridică - ansamblul normelor constituţionale şi al celorlalte dispoziţii legale în vigoare, care reglementează
protejarea informaţiilor clasificate;
h) protecţie prin măsuri procedurale - ansamblul reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate
stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protecţiei informaţiilor;
i) protecţie fizică - ansamblul activităţilor de pază, securitate şi apărare, prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin
mijloace tehnice, a informaţiilor clasificate;
j) protecţia personalului - ansamblul verificărilor şi măsurilor destinate persoanelor cu atribuţii de serviciu în legătură cu
informaţiile clasificate, spre a preveni şi înlătura riscurile de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atestă verificarea şi acreditarea persoanei de a deţine, de a avea acces
şi de a lucra cu informaţii clasificate.
l) produse geospaţiale - produsele analogice sau digitale obţinute prin prelucrarea informaţiilor geospaţiale, de tipul
reprezentărilor cartografice constând în planuri topografice, cadastrale şi tematice, hărţi topografice, cadastrale şi
tematice şi/sau înregistrări aerofotogrammetrice, imagini ortorectificate, ortofotoplanuri şi ortofotohărţi;
m) înregistrare aerofotogrammetrică - înregistrarea analogică sau digitală realizată cu senzori aeropurtaţi activi şi/sau
pasivi în spectrul electromagnetic;
n) senzori aeropurtaţi de orice tip - echipamentul analogic sau digital, instalat pe o platformă aeropurtată ce
detectează, indică şi/sau înregistrează obiecte sau fenomene prin intermediul energiei sau particulelor emise, reflectate
sau modificate de diverse obiecte.

(la data 03-iul-2015 Art. 15, litera K. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 167/2015 )

CAPITOLUL II: Informaţii secrete de stat
Art. 16
Protecţia informaţiilor secrete de stat este o obligaţie ce revine persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau
care intră în posesia acestora.
Art. 17
În categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care reprezintă sau care se referă la:
a) sistemul de apărare a ţării şi elementele de bază ale acestuia, operaţiile militare, tehnologiile de fabricaţie,
caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare;
b) planurile, precum şi dispozitivele militare, efectivele şi misiunile forţelor angajate;
c) cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile publice competente, precum şi activităţile în legătură
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cu realizarea şi folosirea acestora;
d) organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi la reţelele de calculatoare speciale şi
militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
e) datele, schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi la reţelele de calculatoare speciale şi
militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
f) activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa
naţională;
g) mijloacele, metodele, tehnica şi echipamentul de lucru, precum şi sursele de informaţii specifice, folosite de
autorităţile publice care desfăşoară activitate de informaţii;
h) produsele geospaţiale, cu excepţia înregistrărilor aerofotogrammetrice, pe care sunt reprezentate elemente de
conţinut cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale;

(la data 03-iul-2015 Art. 17, litera H. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 167/2015 )

h1) înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori aeropurtaţi de orice tip care operează în spectrul
electromagnetic, cu rezoluţia spaţială mai mică de 15 cm, şi înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori
aeropurtaţi activi de tip digital care conţin mai mult de 9 puncte/m2, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut cu
relevanţă în domeniul securităţii naţionale;

(la data 03-iul-2015 Art. 17, litera H. din capitolul II completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 167/2015 )

i) studiile, prospecţiunile geologice şi determinările gravimetrice cu densitate mai mare de un punct pe kilometru pătrat,
prin care se evaluează rezervele naţionale de metale şi minereuri rare, preţioase, disperse şi radioactive, precum şi
datele şi informaţiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în competenţa Administraţiei Naţionale a Rezervelor
de Stat;
j) sistemele şi planurile de alimentare cu energie electrică, energie termică, apă şi alţi agenţi necesari funcţionării
obiectivelor clasificate secrete de stat;
k) activităţile ştiinţifice, tehnologice sau economice şi investiţiile care au legătură cu siguranţa naţională ori cu apărarea
naţională sau prezintă importanţă deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României;
l) cercetările ştiinţifice în domeniul tehnologiilor nucleare, în afara celor fundamentale, precum şi programele pentru
protecţia şi securitatea materialelor şi a instalaţiilor nucleare;
m) emiterea, imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, machetele emisiunilor monetare ale Băncii
Naţionale a României şi elementele de siguranţă ale însemnelor monetare pentru depistarea falsurilor, nedestinate
publicităţii, precum şi imprimarea şi tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, a bonurilor de tezaur şi a
obligaţiunilor de stat;
n) relaţiile şi activităţile externe ale statului român, care, potrivit legii, nu sunt destinate publicităţii, precum şi
informaţiile altor state sau organizaţii internaţionale, faţă de care, prin tratate ori înţelegeri internaţionale, statul român
şi-a asumat obligaţia de protecţie.
Art. 18
(1) Informaţiile secrete de stat se clasifică pe niveluri de secretizare, în funcţie de importanţa valorilor protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informaţiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importanţă deosebită;
b) strict secret;
c) secret.
Art. 19
Sunt împuterniciţi să atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informaţiilor cu prilejul elaborării lor:
a) pentru informaţiile strict secrete de importanţă deosebită:
1. Preşedintele României;
2. preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor;
3. membrii Consiliului Suprem de Apărare a ţării;
4. primul-ministru;
5. membrii Guvernului şi secretarul general al Guvernului;
6. guvernatorul Băncii Naţionale a României;
7. directorii serviciilor naţionale de informaţii;
8. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază;
9. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
10. secretarul general al Senatului şi secretarul general al Camerei Deputaţilor;
11. preşedintele Institutului Naţional de Statistică;
12. directorul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
13. alte autorităţi împuternicite de Preşedintele României sau de primul-ministru;
b) pentru informaţiile strict secrete - împuterniciţii prevăzuţi la lit. a), precum şi funcţionarii cu rang de secretar de stat,
potrivit competenţelor materiale ale acestora;
c) pentru informaţiile secrete - împuterniciţii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi funcţionarii superiori cu rang de
subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competenţelor materiale ale acestora.
Art. 20
Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestaţie la autorităţile care au clasificat informaţia respectivă,
împotriva clasificării informaţiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum şi împotriva modului în care s-
a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaţia va fi soluţionată în condiţiile legii contenciosului administrativ.
Art. 21
(1) În subordinea Guvernului se organizează Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
(2) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat organizează evidenţa listelor şi a informaţiilor din această
categorie şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu
informaţiile secrete de stat, a registrelor de autorizări menţionate la art. 10.
Art. 22
(1) Autorităţile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de
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activitate.
(2) Listele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităţile ori de
instituţiile publice, se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(la data 22-sep-2016 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 656/2016 )
(la data 04-ian-2018 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 936/2017 )
(la data 01-aug-2018 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 540/2018 )
(la data 13-ian-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1000/2019 )
(la data 13-ian-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1001/2019 )
(la data 20-mai-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 387/2020 )
(la data 13-oct-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 847/2020 )

(3) Hotărârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de stat se comunică Serviciului
Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi, după caz, celorlalte structuri informative cărora le revin,
potrivit legii, sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecţie.
Art. 23
(1) Instituţiile deţinătoare de informaţii secrete de stat poartă răspunderea elaborării şi aplicării măsurilor procedurale
de protecţie fizică şi protecţie a personalului care are acces la informaţiile din această categorie.
(2) Măsurile menţionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.
Art. 24
(1) Documentele cuprinzând informaţii secrete de stat vor purta pe fiecare pagină nivelul de secretizare, precum şi
menţiunea "personal", când sunt destinate unor persoane determinate.
(2) Prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare şi marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe
documentele secrete de stat, în funcţie de nivelurile de secretizare, cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a
destinatarilor, termenele şi regimul de păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie.
(3) Încadrarea informaţiilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prevăzute la art. 15 lit. f), precum şi normele privind
măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărui nivel se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Informaţiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a
emitentului.

(la data 24-mar-2019 Art. 24, alin. (4) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Legea 53/2019 )
(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor
legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor
drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.
(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare ştiinţifică
fundamentală care nu are o legătură justificată cu securitatea naţională.
(7) Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete vor întocmi un ghid pe baza căruia se va
realiza o clasificare corectă şi uniformă a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea.
(8) Ghidul se aprobă personal şi în scris de funcţionarul superior autorizat să clasifice informaţiile secrete de stat.

(la data 22-feb-2016 Art. 24, alin. (8) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.16/2016 )
(9) Persoanele autorizate care copiază, extrag sau reproduc în rezumat conţinutul unor documente secrete vor aplica
pe noul document rezultat menţiunile aflate pe documentul original.
(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizată de persoanele sau autorităţile publice
competente să aprobe clasificarea şi nivelul de secretizare a informaţiilor respective.

(la data 24-mar-2019 Art. 24, alin. (10) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Legea 53/2019 )
Art. 25
(1) Coordonarea generală a activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat se
realizează de către unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale stabilesc, pentru domeniile lor
de activitate şi responsabilitate, structuri şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la
protecţia informaţiilor secrete de stat, potrivit legii.

(la data 26-aug-2020 Art. 25, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2020 )
(3) Coordonarea activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat pentru Oficiul
Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se realizează de structura
specializată a Ministerului Apărării Naţionale.
(4) Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a ţării stabilesc măsuri proprii
privind protecţia informaţiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informaţii asigură acestor instituţii
asistenţă de specialitate.
(5) Protecţia informaţiilor nedestinate publicităţii, transmise României de alte state sau de organizaţii internaţionale,
precum şi accesul la informaţiile acestora se realizează în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale sau înţelegerile
la care România este parte.
Art. 26
(1) Pentru reprezentanţele României în străinătate coordonarea activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia
informaţiilor secrete de stat se realizează de Serviciul de Informaţii Externe în condiţiile prezentei legi.
(2) Coordonarea şi controlul măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat privind activitatea specifică a
ataşaţilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României şi a reprezentanţilor militari pe lângă organismele
internaţionale se realizează de către structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 27
Autoritatea Naţională de Securitate exercită atribuţii de reglementare, autorizare şi control privind protecţia
informaţiilor clasificate NATO, în condiţiile stabilite prin lege.
Art. 28
(1) Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul
persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor
Secrete de Stat.
(2) Autorizaţia se eliberează pe niveluri de secretizare, prevăzute la art. 15 lit. f), în urma verificărilor efectuate cu
acordul scris al persoanei în cauză asupra acesteia. Persoanele juridice, cu excepţia celor prevăzute la art. 25 alin. (2)
şi (3), notifică Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat eliberarea autorizaţiei de acces.
(3) Accesul la informaţiile clasificate NATO se face în baza eliberării de către Autoritatea Naţională de Securitate a
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autorizaţiilor şi certificatelor de securitate, după efectuarea verificărilor de securitate de către instituţiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de până la 4 ani; în această perioadă verificările pot fi reluate oricând.
(5) Neacordarea autorizaţiei sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţii
secrete de stat.
Art. 29
Conducătorii agenţilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat, precum şi persoanele fizice cărora le-au
fost încredinţate informaţii secrete de stat, în cadrul raporturilor de colaborare, au obligaţia să respecte prevederile
legale privind protecţia acestora.
Art. 30
Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la
informaţiile secrete de stat şi în locurile în care se desfăşoară activităţi şi se expun obiecte sau se execută lucrări din
această categorie este permis numai în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale la care România este
parte sau prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL III: Informaţii secrete de serviciu
Art. 31
(1) Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagină şi menţiunea "personal", când sunt destinate strict
unor persoane anume determinate.
(3) Dispoziţiile art. 28 se aplică în mod corespunzător în domeniul informaţiilor secrete de serviciu.
(4) Neglijenţa în păstrarea informaţiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, răspunderea persoanelor
vinovate.
Art. 32
Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor
persoane juridice de drept public ori privat sunt obligaţi să stabilească informaţiile care constituie secrete de serviciu şi
regulile de protecţie a acestora, să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la păstrarea secretului
de serviciu, potrivit competenţelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 33
Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să
asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea
eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.
CAPITOLUL IV: Atribuţiile Serviciului Român de Informaţii
Art. 34
În vederea coordonării activităţii şi exercitării controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate
din sfera sa de competenţă, Serviciul Român de Informaţii are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice, standardele naţionale pentru informaţiile clasificate şi obiectivele de
implementare a acestora;
b) supraveghează acţiunile întreprinse de autorităţile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi;
c) acordă aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate, întocmite de
autorităţile şi instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale deţinătoare de asemenea informaţii;
d) verifică modul în care sunt respectate şi aplicate normele legale privind protecţia informaţiilor clasificate de către
autorităţile şi instituţiile publice;
e) realizează la faţa locului verificări şi revizuiri de programe care vizează protecţia informaţiilor clasificate;
f) conlucrează cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi cu Autoritatea Naţională de Securitate în
toate problemele privind aplicarea prezentei legi;
g) acordă sprijin pentru stabilirea obiectivelor şi a locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia
informaţiilor clasificate, la cererea conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a
persoanelor juridice de drept privat, şi supune spre aprobare Guvernului evidenţa centralizată a acestora;
h) organizează şi răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de colectarea, transportul şi distribuirea în ţară a corespondenţei
cu caracter secret de stat şi a corespondenţei oficiale cu caracter secret de serviciu;
i) analizează şi stabileşte măsurile în legătură cu reclamaţiile sau cu sugestiile legate de modul în care sunt aplicate
programele de protecţie a informaţiilor clasificate;
j) constată nerespectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate şi aplică sancţiunile contravenţionale
prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infracţiuni, sesizează organele de urmărire penală.
Art. 35
Serviciul Român de Informaţii este obligat să informeze Parlamentul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, anual şi ori
de câte ori se impune, sau la cererea acestor autorităţi, în legătură cu constatările şi concluziile rezultate din activitatea
desfăşurată pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de competenţă.
CAPITOLUL V: Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni
Art. 36
(1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt obligate să asigure protecţia acestora,
potrivit legii, şi să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin şi după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe
întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei.
(3) Persoana care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă ce presupune accesul
la informaţii clasificate va prezenta conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului.
Art. 37
(1) Autorităţile publice, precum şi celelalte persoane juridice care deţin sau cărora le-au fost încredinţate informaţii
secrete de stat sau informaţii secrete de serviciu vor asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le
revin, precum şi luării măsurilor necesare privitoare la protecţia acestor informaţii.
(2) Răspunderea privind protecţia informaţiilor clasificate revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori altei
persoane juridice deţinătoare de informaţii, după caz.
Art. 38
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(1) Informaţiile secrete de stat se transmit, se transportă şi se stochează în condiţiile stabilite de lege.
(2) Este interzisă transmiterea informaţiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fără a se folosi mijloace specifice cifrului
de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autorităţile publice competente.
Art. 39
(1) Încălcarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă
sau penală, după caz.
(2) Persoanele încadrate în serviciile de informaţii şi siguranţă sau ale armatei, aflate în serviciul relaţiilor externe,
precum şi cele special însărcinate cu protecţia informaţiilor secrete de stat, vinovate de deconspirări voluntare ori de
acte de neglijenţă care au favorizat divulgarea ori scurgerea informaţiilor secrete, îşi pierd irevocabil calitatea.
Art. 40
(1) Contravenţiile la normele privind protecţia informaţiilor clasificate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 41
(1) În cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi al agenţilor economici care deţin informaţii clasificate se organizează
compartimente speciale pentru evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea acestora, în
condiţii de siguranţă.
(2) Compartimentele speciale prevăzute la alin. (1) se subordonează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori
al agentului economic.
Art. 42
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va stabili
prin hotărâre:
a) clasificările informaţiilor secrete de stat şi normele privind măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărei clase;
b) regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat;
c) obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
d) obligaţiile şi răspunderile autorităţilor şi instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice,
pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
e) normele privind accesul la informaţiile clasificate, precum şi procedura verificărilor de securitate;
f) condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul străinilor la informaţiile secrete de stat;
h) alte norme necesare aplicării prezentei legi.
Art. 43
Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 44
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în
România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 157 din 17 decembrie 1971, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
19/1972 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din
14 ianuarie 1972, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
(2) Pe aceeaşi dată expresia "secrete de stat" din conţinutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu sintagma
"informaţii secrete de stat".
-****-
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 248 din data de 12 aprilie 2002
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LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*) -
Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Art. 2
Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii,
precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Art. 3
În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi
organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.
Art. 4
(1) Poliţia Română se organizează corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale a ţării.
(2) Poliţia Română se poate organiza şi conform specificului unor sectoare ale economiei naţionale - transporturi
feroviare, aeriene, navale - sau al unor obiective economice şi sociale, în funcţie de importanţa şi de numărul acestora.
(3) Unităţile de poliţie se înfiinţează prin ordin al ministrului afacerilor interne.
CAPITOLUL II: Organizare şi funcţionare
SECŢIUNEA 1: Structura organizatorică
Art. 5
Poliţia Română are următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul General al Poliţiei Române;
b) unităţi teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia generală de poliţie a
municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie;
c) instituţii de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului;
d) alte unităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice poliţiei, înfiinţate potrivit legii.
Art. 6
În cadrul Poliţiei Române funcţionează Corpul Naţional al Poliţiştilor, persoană juridică de drept public, ale cărei atribuţii
sunt stabilite prin legea privind statutul poliţistului**).
________
**) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrală a poliţiei, cu personalitate juridică şi competenţă
teritorială generală, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, desfăşoară
activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalităţii
economico-financiare sau bancare, a altor infracţiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Art. 8
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, după consultarea Corpului Naţional al
Poliţiştilor.
(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncţi numiţi de către ministrul afacerilor interne, la propunerea sa, cu
consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Art. 9
(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează Consiliul Superior, denumit în continuare Consiliu,
constituit din inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, adjuncţii inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei Române, şefii direcţiilor generale şi ai direcţiilor din Inspectoratul General al Poliţiei
Române, 5 şefi ai unităţilor teritoriale ale poliţiei, desemnaţi prin rotaţie în fiecare an, preşedintele Corpului Naţional al
Poliţiştilor şi rectorul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
(2) Consiliul se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei Române. Consiliul analizează şi hotărăşte activităţile Poliţiei Române conform
strategiei Ministerului Afacerilor Interne. Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
Hotărârile Consiliului se duc la îndeplinire prin grija inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Desemnarea nominală a membrilor Consiliului şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului
general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 10
În aplicarea legii inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române emite dispoziţii obligatorii pentru
personalul din subordine, la elaborarea cărora consultă Corpul Naţional al Poliţiştilor şi Consiliul.
Art. 11
Inspectoratul General al Poliţiei Române are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri,
înfiinţate prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita fondurilor la dispoziţie.
SECŢIUNEA 2: Unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române
Art. 12
(1) În municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică Direcţia generală de poliţie
a municipiului Bucureşti, condusă de un director general, ajutat de adjuncţi.
(2) În judeţe se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate de poliţie, conduse de un
inspector-şef, ajutat de adjuncţi.
(3) Directorul general al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor de
poliţie judeţene sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului

Legea 218/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 1 12/17/2020 : lex@snppc.ro



general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi cu avizul
consultativ al prefectului.
Art. 13
(1) În cadrul Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează unităţi de poliţie ale
sectoarelor, corespunzător organizării administrativ-teritoriale a acestuia.
(2) În fiecare sector se organizează şi funcţionează secţii de poliţie. Numărul acestora se stabileşte prin ordin al
ministrului afacerilor interne, în funcţie de întinderea teritoriului, numărul populaţiei, de numărul şi importanţa
obiectivelor economice, sociale şi politice.
Art. 14
(1) În municipii şi oraşe funcţionează poliţii municipale şi orăşeneşti, iar în comune, posturi de poliţie.
(2) În municipii pot fi înfiinţate secţii de poliţie, iar în comunele cu sate şi cătune dispersate pot fi înfiinţate birouri de
poliţie, potrivit criteriilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
Art. 15
(1) În structura organizatorică a Poliţiei Române pot fi înfiinţate şi alte unităţi pentru prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii.
(2) Numărul, competenţa şi structura organizatorică ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor
interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, după consultarea Corpului
Naţional al Poliţiştilor.
(3) Şefii unităţilor organizate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
Art. 16
(1) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei generale de poliţie a
municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General al Poliţiei Române se aprobă de ministrul
afacerilor interne, iar cele ale unităţilor teritoriale, de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei
Române.
SECŢIUNEA 3: Autoritatea teritorială de ordine publică
Art. 17
(1) La nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine
publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti
sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri
desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii
desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei
generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful serviciului teritorial al
Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
(3) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de jandarmi
judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile
desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi executarea activităţilor de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei Române.
(4) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cele ale poliţiei locale în
planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat prin intermediul Direcţiei generale de poliţie a municipiului
Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean.
(5) Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti sau de către consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani.
(6) Autoritatea teritorială de ordine publică este condusă de un preşedinte ales cu votul majoritar din rândul consilierilor
din Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau al consiliilor judeţene pe o perioadă de 4 ani.
Art. 18
Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având
ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile
siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după
caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.
Art. 19
(1) Autoritatea teritorială de ordine publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de
câte ori este nevoie.
(2) La şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul să participe, cu statut de invitat, prefectul municipiului
Bucureşti, respectiv al judeţului, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv preşedintele consiliului judeţean,
conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale de specialitate. Şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică pot fi şi publice.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale autoritatea teritorială de ordine publică emite hotărâri cu caracter de recomandare.
(4) Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei.
Art. 20
Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine publică se suportă din bugetul
municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.
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Art. 21
Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică se aprobă prin hotărâre*) a
Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi**).
________
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.
**) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002.
SECŢIUNEA 4: Raporturile dintre poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale
Art. 22
(1) În plan teritorial unităţile de poliţie cooperează cu prefecţii, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile
judecătoreşti, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii.
(2) În vederea înfiinţării unor noi unităţi, secţii, birouri sau posturi de poliţie vor fi consultate Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor ori comunelor, după caz, care vor
pune la dispoziţie spaţiile necesare funcţionării acestora.
Art. 23
(1) Şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şefii inspectoratelor de poliţie judeţene, ai poliţiilor
municipale şi orăşeneşti şi ai posturilor de poliţie comunale prezintă informări anuale în faţa autorităţii teritoriale de
ordine publică, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, consiliilor municipale, orăşeneşti sau
comunale, după caz, referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice.
(2) Şefii unităţilor prevăzute la alin. (1) informează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, prefecţii, primarul
general al municipiului Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, ai municipiilor,
oraşelor şi comunelor, după caz, despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe
plan local.
Art. 24
Unităţile teritoriale de poliţie cooperează cu consiliile locale şi, după caz, cu primarii pentru îndeplinirea hotărârilor sau
dispoziţiilor scrise ale acestora, emise în limita competenţelor lor în domeniul ordinii publice.
Art. 25
(1) În cazuri justificate de evenimente deosebite, între autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile de poliţie, de
comun acord, se pot încheia protocoale în vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor poliţiei.
(2) Dacă poliţia nu îşi îndeplineşte responsabilităţile în baza protocolului încheiat, administraţia publică se poate adresa
organului superior de poliţie.
CAPITOLUL III: Atribuţiile Poliţiei Române
Art. 26
(1) Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:
1. apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică, celelalte drepturi şi
interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
2. aplică măsuri pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, aplică măsuri, potrivit competenţelor stabilite prin lege,
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi terorismului, de identificare şi contracarare a acţiunilor
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice,
precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
3. sprijină unităţile de jandarmerie cu informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi liniştii publice, cu ocazia
mitingurilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi altele asemenea;
4. asigură, direct sau în cooperare cu alte instituţii abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice şi intervenţiilor
pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor explozive, radioactive, nucleare, chimice sau
biologice amplasate în scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor sau
provocării de daune proprietăţii publice ori private;
5. desfăşoară activităţi de negociere şi asigură intervenţia, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate în mod
ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol
viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a persoanei;
6. desfăşoară activităţi specifice, potrivit competenţelor stabilite prin lege, ca reacţie la acte de terorism iminente sau în
desfăşurare în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive şi/sau a mijloacelor şi
dispozitivelor utilizate de terorişti;
7. avizează şi controlează, în condiţiile legii, înfiinţarea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de
corp;
8. culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;
9. realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-financiare, a celei
transfrontaliere, a infracţiunii în domeniul informaticii şi a crimei organizate;
10. desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu
acestea;
11. asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere şi de arest preventiv organizate în cadrul
unităţilor de poliţie;
12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;
13. asigură protecţia martorului, colaboratorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii;
14. asigură protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi a familiilor acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau
avutul acestora sunt supuse unor ameninţări, precum şi a conducătorilor autorităţilor străine, cu atribuţii în domeniul
afacerilor interne sau justiţiei, aflaţi în România în vizite oficiale sau în misiune;
15. desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor
hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;
16. desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale;
161. desfăşoară activităţi specifice, direct sau în cooperare cu alte entităţi publice sau private, potrivit competenţelor
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stabilite prin lege, pentru protecţia animalelor;
(la data 16-oct-2020 Art. 26, alin. (1), punctul 16. din capitolul III completat de Art. II din Ordonanta urgenta 175/2020 )

17. foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului faptei şi la examinarea probelor şi a mijloacelor
materiale de probă, efectuând constatări şi expertize criminalistice, prin specialişti şi/sau experţi proprii acreditaţi,
precum şi rapoarte criminalistice de constatare, rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifice, rapoarte de interpretare a
urmelor sau de evaluare a comportamentului infracţional ori a personalităţii criminale;
18. efectuează, independent sau în cooperare, evaluări, studii şi cercetări ştiinţifice pentru îmbunătăţirea metodelor şi
mijloacelor folosite în activitatea de poliţie, în special a celor tehnico-ştiinţifice criminalistice, de analiză a informaţiilor,
de prevenire şi combatere a infracţiunilor sau a altor fapte ilegale, precum şi pentru identificarea unor noi metode şi
mijloace;
19. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, a
precursorilor de explozivi, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii, materii explozive şi
precursori de explozivi, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;
20. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi
stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;
21. supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează
cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi
sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi
luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;
22. desfăşoară activităţi specifice de poliţie în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;
23. exercită controlul asupra legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români şi străini aflaţi pe teritoriul
ţării, în condiţiile legii;
24. ţine evidenţa nominală a cetăţenilor români cu obligaţii militare în mediul rural;
25. organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva
cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
operative specifice poliţiei;
26. efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii în România şi propune măsuri de prevenire a
acesteia;
27. acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea desfăşurării activităţii
acestora;
28. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu trupe ale
Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de protecţie civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi
evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
29. colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a
populaţiei;
30. desfăşoară, potrivit legii, activităţi specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională, precum şi de
cooperare judiciară internaţională în materie penală, conlucrează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul unor
instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere ori pentru schimb sau transfer de
experienţă şi bune practici;
31. participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare
poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;
32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Poliţia Română îşi organizează propria bază de date, potrivit legii.
Art. 27
(1) Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, desemnează poliţişti care au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.
(2) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror în cazul infracţiunilor săvârşite de poliţiştii care au
calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.
Art. 28
(1) În îndeplinirea activităţilor specifice poliţistul are competenţa teritorială corespunzătoare unităţii de poliţie din care
face parte.
(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice poliţistul poate acţiona şi pe raza teritorială a altor unităţi
de poliţie, comunicând despre aceasta unităţii competente.
(3) În caz de detaşare sau misiune ordonată pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa
teritorială stabilită pentru acea unitate. Poliţistul încadrat în Inspectoratul General al Poliţiei Române are competenţă
teritorială generală.
(4) Poliţistul este obligat să intervină şi în afara orelor de program, a atribuţiilor sale de serviciu şi a competenţei
teritoriale a unităţii din care face parte, când ia cunoştinţă de existenţa unei infracţiuni flagrante, precum şi pentru
conservarea probelor în cazul altor infracţiuni a căror cercetare va fi efectuată de organele competente.
CAPITOLUL IV: Personalul Poliţiei Române
Art. 29
(1) Personalul Poliţiei Române se compune din poliţişti, alţi funcţionari publici şi personal contractual.
(2) Drepturile şi îndatoririle specifice ale poliţistului se stabilesc prin statut.*)

________
*) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 30
Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se
dispune altfel.
CAPITOLUL V: Drepturi şi obligaţii
Art. 31
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(1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are
următoarele drepturi şi obligaţii principale:
a) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor, în condiţiile prezentei legi;
b) să conducă persoane la sediul poliţiei, ca măsură administrativă, în condiţiile prezentei legi;
c) să invite la sediul poliţiei persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor poliţiei, prin
aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi motivului invitaţiei;
d) să pună în executare mandatele de aducere, mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor, în
condiţiile prevăzute de lege;
e) în cazul săvârşirii unei infracţiuni, al urmăririi unor infractori sau al unei acţiuni teroriste, să intre în incinta locuinţelor,
a unităţilor economice, a instituţiilor publice ori particulare, a organizaţiilor social-politice, indiferent de deţinător sau de
proprietar, precum şi la bordul oricăror mijloace de transport româneşti, cu respectarea dispoziţiilor legale;
f) să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, în
condiţiile prezentei legi;
g) să efectueze controale şi razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea de infracţiuni ori ascunderea
unor infractori, bunuri provenite din infracţiuni sau posibile acţiuni teroriste;
h) să poarte asupra sa armamentul şi muniţia necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, şi să
folosească, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele distinctive ale poliţiei;
i) să folosească orice mijloace de transport şi comunicaţii, indiferent de proprietar sau deţinător, persoană fizică ori
persoană juridică, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă
amânare şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi
suportate din fondurile unităţilor de poliţie sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenţia, nu mai
târziu de 15 zile;
j) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun în timpul serviciului pentru executarea unor misiuni, iar
personalul din poliţia pentru transporturi, pe cele feroviare şi navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza
legitimaţiei de serviciu;
k) să solicite, în condiţiile legii, sprijinul populaţiei pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi conducerea la sediul poliţiei
a persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri, precum şi să solicite, în condiţiile legii, sprijinul populaţiei pentru asistarea
la efectuarea unor acte procedurale;
l) să procedeze, în condiţiile legii, la cererea persoanelor interesate sau în scopul identificării criminalistice a persoanelor
care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, la prelevarea sau, după caz, la procesarea
de profile genetice, amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice,
stocate în baza de date criminalistice;
m) să interzică, temporar, accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului săvârşirii unor infracţiuni sau
contravenţii, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a activităţii organelor abilitate, legată de probarea
faptelor;
n) să interzică, temporar, pătrunderea într-un spaţiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, într-un imobil sau mijloc
de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa
vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa ori a altei persoane;
o) să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acţiunile ilegale;
p) să oprească forţat şi să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în condiţiile legii;
q) să consulte specialişti ori experţi, să solicite şi, în condiţiile legii, să obţină obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la
autorităţi ori instituţii publice, precum şi să solicite obiecte, înscrisuri sau relaţii de la persoane juridice de drept privat ori
de la persoane fizice;
r) să exercite orice alte drepturi şi să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege.
(2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege poliţistul are obligaţia să respecte întocmai drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este obligat să aibă un comportament civilizat, să dea
dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să adopte o atitudine politicoasă şi fermă. Poliţistul trebuie să
dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare şi abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale.
Art. 32
(1) În vederea obţinerii de date şi informaţii cu privire la activitatea persoanelor sau grupurilor de persoane suspectate
de pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, precum şi pentru identificarea,
căutarea, localizarea şi/sau prinderea persoanelor date în urmărire potrivit legii, Poliţia Română poate folosi informatori.
(2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele activităţii de culegere a informaţiilor au caracter confidenţial şi nu pot
fi dezvăluite de nimeni în nicio împrejurare. Excepţie fac cazurile în care îndatoririle funcţiei, nevoile justiţiei sau legea
impune dezvăluirea lor. În aceste situaţii dezvăluirea se va face, după caz, cu asigurarea protecţiei necesare.
(3) Prin activitatea de culegere, verificare şi valorificare a datelor şi informaţiilor poliţiştii nu trebuie în niciun fel să
lezeze sau să îngrădească în mod ilegal drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa privată, onoarea sau
reputaţia acestora.
(4) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia şi încadrarea în muncă a poliţiştilor care, lucrând sub acoperire, au
fost deconspiraţi în împrejurări care exclud culpa acestora.
(5) Organizarea şi funcţionarea activităţii de culegere a informaţiilor pentru activitatea specifică poliţiei se stabilesc prin
ordin al ministrului afacerilor interne.
(6) Ministrul afacerilor interne prezintă, anual sau ori de câte ori se impune, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi
comisiilor de specialitate ale Parlamentului României rapoarte referitoare la activitatea de culegere a informaţiilor şi
fondurile utilizate în acest scop.
(7) Colectarea, stocarea şi utilizarea datelor despre persoanele aflate în atenţia poliţiei se fac în conformitate cu legea
şi cu principiile internaţionale privind protecţia datelor.
Art. 33
(1) Poliţistul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să
renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.
(2) Poliţistul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziţie inofensivă,
ce permite realizarea efectivă şi în siguranţă a acestui control. Prin poziţie inofensivă se înţelege:
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a) ţinerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;
b) depărtarea picioarelor;
c) adoptarea poziţiei şezut;
d) adoptarea poziţiei culcat;
e) altă poziţie a corpului, care previne săvârşirea unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului şi respectă
demnitatea umană.
(3) Solicitarea de a adopta o poziţie inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana
şi să nu depăşească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenţiei. Se interzice solicitarea adoptării poziţiei şezut
sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilităţi şi copiilor.
(4) În înţelesul prezentei legi, prin atac armat se înţelege atacul săvârşit de o persoană cu o armă de foc sau cu
obiecte, dispozitive, substanţe sau animale ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a
persoanelor.
(5) Se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului fapta persoanei de a se apropia
de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliţia, stai! - Nu te apropia! ori de a nu se conforma
solicitărilor prevăzute la alin. (1), referitoare la renunţarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac
armat, sau alin. (2).
Art. 34
(1) Poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei numai în situaţia în care:
a) aceasta încalcă dispoziţiile legale ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă
ilegală;
b) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are
cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
c) aceasta solicită sprijinul sau intervenţia organelor de poliţie ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilităţii,
consumului de alcool sau altor substanţe psihoactive ori a altor asemenea circumstanţe necesită sprijinul organelor
abilitate;
d) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un
vehicul, ambarcaţiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit
legii;
e) aceasta desfăşoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o
procedură legală în faţa unei autorităţi sau instituţii publice;
f) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spaţiu în care accesul este controlat;
g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condiţiile art. 31 alin. (1) lit. g);
h) există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.
(2) Poliţistul este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei, verbal, motivul legitimării.
(3) Stabilirea identităţii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci când persoana nu poate prezenta
un act de identitate, stabilirea identităţii se realizează pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declaraţiilor
acesteia, precum şi a verificărilor poliţistului, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces potrivit
legii.
(4) La solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a înmâna acestuia actele prevăzute la alin. (3) şi de a comunica
informaţiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identităţii sale.
(5) Atunci când măsurile prevăzute la alin. (3) nu au permis stabilirea identităţii, pentru realizarea acestui scop,
poliţistul este îndreptăţit să procedeze la:
a) identificarea unei alte persoane care poate oferi informaţii cu privire la identitate, dacă este posibil;
b) fotografierea, luarea şi procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale persoanei;
c) să facă publică, prin orice mijloace, o fotografie, înregistrare, schiţă sau descriere a persoanei, dacă există o
convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identităţii persoanei.
(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) se realizează chiar şi în lipsa consimţământului persoanei. Publicitatea se realizează
exclusiv în scopul identificării persoanei, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.
(7) Datele cu caracter personal preluate potrivit alin. (5) se şterg din bazele de date ale poliţiei imediat după
identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri
judiciare în curs, caz în care acestea urmează regimul probelor aplicabil procedurii judiciare.
Art. 35
(1) Poliţistul este îndreptăţit să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau
vehiculului utilizat de aceasta, numai în scopul:
a) ridicării bunurilor supuse confiscării, interzise la deţinere, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o
procedură judiciară, atunci când există motive verosimile pentru a bănui că persoana are asupra sa ori sub controlul
său astfel de bunuri;
b) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe, ce pot fi folosite împotriva poliţistului, a altor persoane sau
pentru autovătămare, atunci când persoana face obiectul măsurii conducerii la sediul poliţiei ori al unui mandat de
aducere, ordonanţe de reţinere, mandat de arestare sau de executare a pedepselor;
c) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identităţii unei persoane aflate în stare de
inconştienţă;
d) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe periculoase, atunci când persoana încearcă să pătrundă sau
se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea.
(2) Controlul vehiculului se poate efectua şi în scopul identificării unei persoane date în urmărire sau căutată potrivit
legii, atunci când există motive verosimile pentru a bănui că aceasta este prezentă în vehicul. În înţelesul prezentei legi,
prin controlul vehiculului se înţelege controlul oricărui mijloc de transport pe cale rutieră, feroviară, aeriană sau pe apă.
(3) Controlul corporal se efectuează, cu respectarea demnităţii umane, de către o persoană de acelaşi sex cu
persoana controlată şi presupune examinarea externă a corpului şi îmbrăcămintei unei persoane, vizual, precum şi prin
palpare şi apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată separat. Atunci când prin examinare sunt identificate
obiecte, la solicitarea poliţistului, persoana este obligată să le prezinte.
(4) Controlul bagajului presupune examinarea externă a acestuia, vizual, precum şi prin palpare şi apăsare. La
solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a le deschide şi de a prezenta conţinutul bagajului.
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(5) Vehiculul se examinează prin vizualizarea compartimentelor care, prin construcţie, sunt destinate transportului
pasagerilor şi mărfurilor. La solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a deschide şi prezenta conţinutul
compartimentelor.
(6) În situaţia în care persoana nu dă curs solicitărilor prevăzute la alin. (3)-(5), poliţistul poate proceda personal la
efectuarea activităţilor solicitate, inclusiv prin folosirea forţei.
(7) Obiectele se examinează la exterior fără a fi desfăcute sau demontate. Corespondenţa nu se deschide sau citeşte
şi nu se accesează telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de stocare a datelor.
(8) Nu constituie control corporal acţiunea poliţistului de a deposeda persoana de o armă de foc sau armă albă a cărei
deţinere este vizibilă sau cunoscută.
(9) La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu şi/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor
sau substanţelor.
(10) Rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de poliţist şi de persoana în
cauză sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se predă persoanei în cauză sau reprezentantului legal,
refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.
(11) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dreptului poliţistului de a efectua, după caz, percheziţia corporală
sau percheziţia vehiculului, în cazurile şi condiţiile prevăzute de normele de procedură penală sau de cele privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate.
Art. 36
(1) Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:
a) în condiţiile art. 34 alin. (3), nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că
identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive
verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea
publică;
d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.
(2) Poliţistul are obligaţia de a raporta şefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliţiei, în cel mai scurt
timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliţie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea
situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale.
(4) Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se
realizează de îndată.
(5) Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor
conform alin. (4) sau a măsurilor legale care se impun.
(6) Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poliţiei într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.
(7) Dacă în cadrul verificărilor se constată existenţa unor indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, se procedează
conform normelor de procedură penală. Dispoziţiile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care s-a dispus reţinerea ori
arestarea preventivă.
Art. 37
Dacă persoana legitimată sau condusă la sediul poliţiei sau al altor instituţii prezintă simptome vizibile care relevă
necesitatea acordării asistenţei medicale de urgenţă, în cel mai scurt timp, poliţistul solicită serviciilor specializate
acordarea acestei asistenţe.
Art. 38
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:
a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii, potrivit art. 39;
d) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure
confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de
identificare ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii
corporale a sa ori a altei persoane;
e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura
luată;
f) de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini;
g) de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;
h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu
vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.
(2) Poliţistul este obligat să informeze persoana, potrivit alin. (1) lit. a), înainte de a lua măsura conducerii la sediul
poliţiei, iar potrivit alin. (1) lit. b), în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La solicitare, poliţistul are
obligaţia de a contacta persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g). Dreptul prevăzut la alin. (1) lit. h) se asigură la
cerere sau din oficiu.
(3) În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu, poliţistul are obligaţia:
a) de a informa cu privire la măsura luată părinţii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, dacă niciunul dintre aceştia nu
poate fi contactat sau nu se prezintă, autoritatea competentă potrivit legii;
b) de a nu lua declaraţii de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa unui reprezentant legal sau
a celui al autorităţii competente, cu excepţia comunicării datelor de identificare.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere normelor de procedură penală sau celor privind executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de libertate, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 39
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei, în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1), poate contesta măsura dispusă de
poliţist, înainte de încetarea acesteia, la şeful ierarhic al poliţistului.
(2) Contestaţia se depune, în scris, la poliţist sau la şeful ierarhic al acestuia. Poliţistul care primeşte contestaţia este
obligat să o transmită de îndată şefului său ierarhic. La depunerea contestaţiei, persoana condusă la sediul poliţiei
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primeşte o dovadă de primire.
(3) Şeful ierarhic al poliţistului se pronunţă cu celeritate, în scris. Înscrisul se înregistrează în evidenţele unităţii de poliţie,
iar o copie a acestuia se predă persoanei în cauză sau reprezentantului legal. Refuzul primirii copiei se consemnează pe
înscris.
(4) În cazul în care constată că nu este necesară menţinerea măsurii, şeful ierarhic al poliţistului are obligaţia de a
permite persoanei să părăsească sediul poliţiei.
Art. 40
(1) Poliţistul întocmeşte un proces-verbal în care consemnează motivele conducerii persoanei la sediul poliţiei, măsurile
realizate cu această ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute la art. 38, ca urmare a aducerii la
cunoştinţă, rezultatul controlului corporal, al bagajelor şi al vehiculului, dacă a utilizat mijloace de constrângere,
prezenţa unor urme vizibile de violenţă la momentul legitimării şi al finalizării verificărilor, ora iniţierii deplasării la sediul
poliţiei şi finalizării verificării situaţiei persoanei şi luării măsurilor legale.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se înregistrează în evidenţele unităţii de poliţie şi se semnează de poliţist şi de
persoana în cauză sau de reprezentatul legal. O copie a procesului-verbal se predă persoanei în cauză sau
reprezentantului legal, refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.
Art. 41
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloace de constrângere, constând în:
forţa fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; cătuşe sau alte mijloace care permit
imobilizarea membrelor superioare şi/sau inferioare, denumite în continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale;
arme albe şi de foc; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea sau deschiderea unor
vehicule ori spaţii închise în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru înlăturarea unor obstacole.
(2) Folosirea mijloacelor de constrângere nu trebuie să depăşească, prin intensitate şi durată, nevoile reale pentru
atingerea scopului intervenţiei.
(3) Folosirea mijloacelor de constrângere încetează de îndată ce scopul intervenţiei a fost realizat.
(4) Folosirea mijloacelor de constrângere se face în mod gradual, după avertizarea verbală prealabilă asupra utilizării
acestora şi după acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitărilor legale ale poliţistului. În situaţia
unei acţiuni violente iminente îndreptate împotriva poliţistului sau a altei persoane, mijloacele de constrângere pot fi
folosite fără avertizarea verbală prealabilă.
(5) Folosirea mijloacelor de constrângere în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei
şi răspunderea civilă a poliţistului pentru pagubele produse.
(6) Pentru pagubele produse prin faptele poliţistului prevăzute la alin. (5) se angajează răspunderea statului, în
condiţiile legii.
Art. 42
(1) Poliţistul este îndreptăţit să folosească forţa fizică în scopul înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei care, fără a
folosi violenţa, se opune ori nu se supune solicitărilor legale ale poliţistului, potrivit art. 31 alin. (1) lit. m)-o) sau
referitoare la:
a) conducerea la sediul poliţiei sau al altor organe judiciare;
b) efectuarea percheziţiei potrivit normelor de procedură penală, a controlului corporal şi al bagajelor persoanei
legitimate, precum şi a vehiculului utilizat de aceasta;
c) aplicarea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare.
(2) Folosirea forţei fizice nu trebuie să aibă ca scop provocarea unor suferinţe fizice, altele decât cele inerente
înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei.
(3) Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate pentru a opri şi a pătrunde în vehicule sau pentru a
pătrunde în orice spaţii închise în care se află persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la alin. (1), în scopul
extragerii acesteia.
Art. 43
(1) Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze cătuşe sau alte mijloace de imobilizare în scopul împiedicării sau neutralizării
acţiunilor violente ale oricărei persoane.
(2) În scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii
corporale a poliţistului sau a altei persoane, poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloacele prevăzute la alin. (1), dacă:
a) persoana condusă la sediul poliţiei este cunoscută cu un comportament violent la adresa sa, a persoanelor sau a
bunurilor;
b) persoana condusă la sediul poliţiei a comis sau este suspectă de săvârşirea unei infracţiuni cu violenţă ori a unor
acte de terorism;
c) persoana a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere ori s-a sustras de la executarea unei măsuri preventive
sau a unei pedepse privative de libertate;
d) dotările mijlocului de transport utilizat sau itinerarul de deplasare nu permit adoptarea altor măsuri care să prevină
săvârşirea unor acţiuni violente sau fuga;
e) persoana face obiectul unei măsuri privative de libertate dispuse în vederea înlăturării unei stări de pericol pentru
ordinea publică.
(3) Dispoziţiile legale referitoare la utilizarea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare, prevăzute de reglementările
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, se aplică în mod corespunzător.
Art. 44
Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze bastoane, tonfe, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi/sau paralizante,
câini de serviciu, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, dispozitive cu electroşocuri, arme neletale cu bile de cauciuc sau
alte arme neletale, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare
corporală gravă, în scopul împiedicării sau neutralizării acţiunilor violente ale persoanei, atunci când:
a) utilizarea forţei fizice nu a fost sau nu este aptă să producă acest rezultat; sau
b) aceasta intenţionează să săvârşească sau săvârşeşte acţiuni violente cu obiecte, dispozitive, substanţe sau animale
ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
Art. 45
Poliţistul este obligat ca, în cel mai scurt timp, să solicite serviciilor specializate acordarea asistenţei medicale de
urgenţă persoanelor împotriva cărora au fost utilizate dispozitive cu electroşocuri, persoanelor afectate de utilizarea
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substanţelor iritant-lacrimogene, precum şi persoanelor rănite prin utilizarea mijloacelor de constrângere. De îndată ce
va fi posibil, situaţia se raportează verbal şi, ulterior, se întocmeşte un proces-verbal.
Art. 46
(1) În caz de necesitate poliţistul poate folosi, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege, forţa armelor albe sau a
armelor de foc. Armele de foc se folosesc după somaţia: "Stai, stai că trag!"
(2) În cazurile de legitimă apărare poliţistul poate folosi armele de foc, fără somaţie.
Art. 47
(1) Se interzice folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare, a armelor albe sau a armelor de foc, precum şi
a mijloacelor prevăzute la art. 44 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale
unei dizabilităţi şi copiilor, cu excepţia cazurilor în care aceştia înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol
viaţa sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane.
(2) Poliţistul este obligat să permită persoanei aflate în spaţiul public, împotriva căreia sunt folosite cătuşe sau alte
mijloace de imobilizare, să adopte măsuri adecvate pentru acoperirea feţei şi a mijloacelor de imobilizare.
Art. 48
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are obligaţia să poarte asupra sa insigna de poliţist sau legitimaţia de
serviciu şi mijloacele de constrângere şi de protecţie din dotare, precum şi să utilizeze mijloacele din dotare necesare
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
Art. 49
(1) Unităţile de poliţie trebuie să asigure pregătirea profesională a poliţistului cu privire la modul de acţiune în situaţia
aplicării măsurilor poliţieneşti şi utilizarea mijloacelor de constrângere. Poliţistul este obligat să participe la programele
de pregătire profesionale şi să menţină un nivel adecvat de pregătire fizică.
(2) În cadrul pregătirii profesionale a poliţistului, potrivit alin. (1), va fi avută în vedere jurisprudenţa instanţelor
judecătoreşti şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în special în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, interzicerea
torturii, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi interzicerea discriminării.
Art. 50
(1) Poliţia Română poate interveni în forţă, în condiţiile legii, împotriva celor care pun în pericol viaţa, integritatea sau
sănătatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum şi împotriva celor care ameninţă cu distrugerea unor clădiri
sau bunuri de interes public ori privat.
(2) Folosirea mijloacelor din dotare se face numai după avertizarea şi somarea, prin mijloace de amplificare sonoră, a
participanţilor la dezordine asupra necesităţii respectării legii şi ordinii publice. Dacă după avertizare se încalcă în
continuare ordinea publică şi legile, poliţistul numit ca şef al dispozitivului de ordine sau şefii ierarhici îi somează pe
participanţi folosind formula: Prima somaţie: "Atenţiune, vă rugăm să părăsiţi...Vom folosi forţa!", urmată de semnale
sonore şi luminoase. Dacă după trecerea perioadei de timp necesare dispersării cei somaţi nu se supun, se foloseşte o
ultimă somaţie, astfel: Ultima somaţie: "Părăsiţi... Se va folosi forţa!"
(3) Dacă în astfel de situaţii, precum şi în cele prevăzute de art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de
foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare *), se impune uzul de armă, în prealabil se va folosi o ultimă
somaţie, astfel: "Părăsiţi... Se vor folosi armele de foc!"
________
*) A se vedea şi prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Folosirea mijloacelor de împiedicare şi constrângere încetează de îndată ce s-a restabilit ordinea publică.
Art. 51
Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul va fi
întocmit în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică
de îndată procurorului competent, potrivit legii.
Art. 52
(1) Poliţistul este obligat să ia măsurile necesare pentru înlăturarea pericolelor care ameninţă ordinea publică sau
siguranţa persoanelor, în toate situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este sesizat despre acestea.
(2) Poliţistul este îndreptăţit să pătrundă, în orice mod, într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat ce aparţine ori este
folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru:
a) a salva viaţa sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spaţiu este o persoană aflată în
pericol;
b) a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii că în acel spaţiu este o persoană decedată;
c) a prinde autorul unei infracţiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau
paralizante, prin violenţă, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că acesta se
află în acel spaţiu;
d) a prinde autorul unor acte de terorism, dacă există indicii că acesta se află în acel spaţiu.
(3) Dreptul prevăzut la alin. (2) se exercită inclusiv prin folosirea forţei:
a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistenţă armată sau alte tipuri de violenţă ori există un pericol cu
privire la distrugerea probelor;
b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările poliţistului de a pătrunde în acel spaţiu.
(4) Înainte de a pătrunde în spaţiul privat, poliţistul are obligaţia de a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu
excepţia situaţiei în care nu este posibil. În acest caz, raportarea se face în cel mai scurt timp posibil.
(5) După înlăturarea pericolului ori prinderea autorului infracţiunii sau actelor de terorism, poliţistul are obligaţia de a
părăsi spaţiul respectiv, cu excepţia situaţiei în care obţine consimţământul de a rămâne din partea persoanei
îndreptăţite. Cu această ocazie nu se efectuează acte specifice percheziţiei domiciliare.
(6) În situaţia în care este necesară luarea unor măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare sau
conservare a mijloacelor materiale de probă, poliţistul este îndreptăţit să îndepărteze temporar persoanele din spaţiul
respectiv sau să solicite acestora să rămână pe loc până la identificarea lor.
(7) Cu privire la pătrunderea în spaţiul privat şi măsurile adoptate, poliţistul întocmeşte un proces-verbal. O copie a
procesului-verbal se predă persoanelor cărora le aparţine sau care folosesc spaţiul în care a pătruns poliţistul.
Art. 53
În toate situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este sesizat despre posibile cazuri de abuz, neglijare, exploatare
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şi orice formă de violenţă asupra copilului, poliţistul este obligat să sesizeze direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului, pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.
Art. 54
(1) Poliţistul este obligat să ia măsurile necesare pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanelor a
căror pază o asigură şi, în special, să ia imediat măsuri ca îngrijirile medicale să le fie acordate de fiecare dată când
acestea se impun.
(2) Poliţistul este îndreptăţit să solicite intervenţia autorităţilor competente sau să sesizeze reprezentantul legal, atunci
când, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, identifică persoane care, din cauza vârstei sau stării fizice ori psihice se află
în dificultate şi este necesară luarea unor măsuri de protecţie. Autorităţile competente sau reprezentantul legal au/are
obligaţia de a interveni de îndată.
Art. 55
(1) În vederea asigurării protecţiei persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (1) pct. 13 şi 14, unitatea de poliţie
competentă elaborează un plan de protecţie care va cuprinde cel puţin următoarele: date privind persoana a cărei
protecţie se acordă, temeiul legal al protecţiei, măsurile de protecţie instituite, resursele logistice, umane sau de altă
natură alocate, perioada în care se acordă protecţia, situaţiile în care protecţia încetează.
(2) Protecţia se acordă dacă persoana care face obiectul măsurilor de protecţie sau, după caz, reprezentantul
acesteia:
a) îşi exprimă acordul cu privire la măsurile de protecţie;
b) oferă informaţiile necesare implementării măsurilor de protecţie;
c) se conformează măsurilor de protecţie stabilite;
d) se abţine de la orice activitate care pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa, a poliţiştilor care
asigură protecţia ori a altei persoane, sau ordinea publică.
(3) Protecţia încetează în cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la alin. (2) nu mai este îndeplinită. În cazul în care
măsura de protecţie a fost instituită în baza normelor de procedură penală, pentru încetarea acesteia unitatea de poliţie
sesizează organul judiciar care a dispus-o.
Art. 56
(1) În scopul realizării activităţilor de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracţiunilor sau executării
pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice:
a) acţiunile poliţistului în spaţii publice, precum şi intervenţia realizată în condiţiile art. 52 ori pentru executarea unui
mandat pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate;
b) Poliţia Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din
dotare, momente operative cu privire la activităţi publice desfăşurate în locuri publice, fără consimţământul persoanelor
vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracţiuni
sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea şi siguranţa publică.
(2) Poliţia Română este autorizată să acceseze, în mod direct şi gratuit, sistemele de supraveghere a spaţiilor publice
ce sunt instalate în scopul prevenirii criminalităţii, pazei bunurilor şi protecţiei persoanelor sau supravegherii traficului
rutier şi care aparţin organelor administraţiei publice centrale sau locale, cu excepţia celor cu atribuţii în domeniul
apărării şi securităţii naţionale, atunci când:
a) există motive verosimile pentru a bănui că imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video prelucrate prin
aceste sisteme pot servi la identificarea:
1. persoanelor care pregătesc, săvârşesc sau au săvârşit o infracţiune;
2. persoanelor care au fost prezente la locul săvârşirii unei infracţiuni ori au cunoştinţă despre faptă, autor sau despre
bunurile având legătură cu fapta;
3. persoanelor date în urmărire sau căutate potrivit legii;
4. bunurilor supuse confiscării, interzise la deţinere, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o
procedură judiciară;
b) imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru:
1. constituirea şi adaptarea dispozitivelor de menţinere a ordinii publice, cu ocazia adunărilor publice sau a
evenimentelor ce implică prezenţa unui public numeros, precum şi pentru realizarea intervenţiei în cazul în care
adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat;
2. îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră.
(3) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute de imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau
video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă
sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Poliţia Română poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video obţinute potrivit alin. (1) sau
(2) pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei
proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen imaginile şi/sau
înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.
Art. 57
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi facă, în prealabil, cunoscută calitatea, astfel:
a) dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui şi prenumelui, precum şi a unităţii de poliţie din care face
parte;
b) dacă este în ţinută civilă, prin prezentarea datelor prevăzute la lit. a), precum şi a legitimaţiei de serviciu sau a
insignei.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), atunci când siguranţa poliţistului sau rezultatul intervenţiei ar putea fi
periclitate, poliţistul îşi face cunoscută calitatea imediat ce acest lucru este posibil. În acest caz, intervenţia poliţistului se
face prin anunţare: "Poliţia!".
Art. 58
(1) Poliţistul este obligat să verifice permanent competenţa acţiunilor sale.
(2) În efectuarea investigaţiilor poliţistul este obligat să se bazeze pe date sau informaţii privind săvârşirea unor fapte
ilegale.
CAPITOLUL VI: Asigurarea logistică, materială şi financiară
Art. 59
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(1) Poliţia Română poate deţine în folosinţă imobile, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică,
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(2) Unităţile de poliţie utilizează, potrivit legii, un parc propriu de mijloace de transport, animale de serviciu şi alte
mijloace necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(3) Pe lângă unităţile de poliţie se pot constitui secţii sau asociaţii sportive.
(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale ale poliţiei pot avea cabinete medicale care să asigure
asistenţa medicală la locul de muncă, pot deţine în folosinţă baze de tratament şi unităţi de cazare a personalului şi a
membrilor lor de familie pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.
Art. 60
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale ale poliţiei folosesc locuinţe de protocol, de serviciu, de
intervenţie şi sociale ce pot fi repartizate poliţiştilor, celorlalţi funcţionari publici şi personalului contractual, precum şi
familiilor acestora.
Art. 61
Dotarea Poliţiei Române se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această destinaţie
prin legea bugetului de stat şi din alte surse constituite potrivit legii.
Art. 62
Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române este abilitat:
a) să aprobe, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi să
urmărească executarea acestora la termenele stabilite;
b) să stabilească normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare;
c) să execute controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate unităţilor subordonate;
d) să exercite orice alte atribuţii conferite prin actele normative în domeniile asigurării materiale şi financiare.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 63
Poliţia Română cooperează cu instituţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de profil, pe baza
înţelegerilor la care România este parte, inclusiv prin ofiţeri de legătură.
Art. 64
(1) În interesul asigurării ordinii publice şi securităţii colective, la solicitarea Preşedintelui României, cu aprobarea
Parlamentului, efective ale Poliţiei Române pot participa, în afara teritoriului naţional, la constituirea forţelor
internaţionale de poliţie destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească, precum şi pentru
acţiuni umanitare.
(2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor prevăzute la alin. (1) efectivele de poliţie participante vor avea statutul personalului
detaşat la organizaţii internaţionale şi vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii.
Art. 65
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea poliţiei comunitare pentru ordinea publică la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale se reglementează prin lege*).
________
*) A se vedea Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai
2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 66
Ziua Poliţiei Române este 25 martie.
Art. 67
Uniforma de poliţist, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a poliţiştilor se stabilesc prin
hotărâre**) a Guvernului.
________
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 68
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificările şi completările
ulterioare.
-****-
________
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 218/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, iar ulterior
a mai fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 40/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015;
- Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 19 mai 2015;
- Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018;
- Legea nr. 12/2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 170 din data de 2 martie 2020

Legea 218/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 11 12/17/2020 : lex@snppc.ro



LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(la data 14-aug-2013 actul a fost promulgata de Decretul 696/2013 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Domeniul şi scopul reglementării
Art. 1: Domeniul de reglementare
Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile în care sunt executate:
a) pedeapsa amenzii;
b) pedeapsa accesorie;
c) pedepsele complementare: interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară, publicarea hotărârii de
condamnare, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice,
închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice,
plasarea sub supraveghere judiciară, afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare;
d) măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării
pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate;
e) măsurile educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de
săptămână; asistarea zilnică;
f) obligaţiile impuse de instanţă în cazul liberării minorului din executarea unei măsuri educative privative de libertate;
g) măsurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal: controlul judiciar, controlul
judiciar pe cauţiune;
h) obligaţiile impuse de instanţă în cazul acordării amânării sau întreruperii executării pedepsei;
i) obligaţiile impuse de procuror în cazul dispunerii renunţării la urmărirea penală.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) instituţii din comunitate - autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte persoane juridice
care participă la executarea pedepselor sau măsurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunităţii locale
cu autorităţile direct responsabile de asigurarea executării acestor pedepse sau măsuri;
b) termen de supraveghere sau durata supravegherii desemnează intervalul de timp în care persoana faţă de care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, liberarea condiţionată ori o
măsură educativă neprivativă de libertate, în cazul minorilor, trebuie să respecte obligaţiile ori măsurile de supraveghere
dispuse de instanţă în sarcina sa.
Art. 3: Scopul legii
(1) Prin reglementarea executării pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 se urmăreşte
asigurarea echilibrului dintre protecţia societăţii prin menţinerea ordinii de drept, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, şi
menţinerea în comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevăzute de legea penală.
(2) Scopul măsurilor procesuale prevăzute la art. 1 lit. g) este asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal,
împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de infracţiuni, în
|condiţiile promovării unor măsuri alternative la arestarea preventivă.
CAPITOLUL II: Principii
Art. 4: Legalitatea executării
Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, neprivative de libertate, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale
prezentei legi şi ale altor reglementări în materie.
Art. 5: Temeiul executării
Pedepsele, amânarea aplicării pedepsei, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, neprivative de
libertate, se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, iar alte măsuri neprivative de libertate
luate în cursul procesului penal se execută în temeiul dispoziţiilor organelor judiciare.
Art. 6: Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale, cu limitările inerente naturii şi conţinutului acestor pedepse şi măsuri.
Art. 7: Respectarea demnităţii umane
(1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, neprivative de libertate, se execută în condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane.
(2) Executarea pedepselor şi a măsurilor prevăzute la alin. (1) nu poate implica aplicarea unor tratamente inumane
sau degradante.
Art. 8: Respectarea dreptului la viaţa privată
(1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să nu îngrădească exercitarea dreptului
la viaţa privată mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului lor.
(2) Fotografierea sau înregistrarea audiovideo a persoanelor care execută obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit.
a)-c), art. 93 alin. (2) lit. a)-c), art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, de către persoanele care asigură sau contribuie la executarea acestor obligaţii nu
se poate face fără consimţământul persoanei supravegheate.
Art. 9: Respectarea confidenţialităţii şi a datelor cu caracter personal
Persoanele fizice şi juridice implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la
art. 1 sunt obligate la respectarea confidenţialităţii şi a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, prevăzute
de reglementările în materie.
Art. 10: Interzicerea discriminării
În timpul executării pedepselor, măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele
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judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.
Art. 11: Informarea persoanei care nu vorbeşte, nu înţelege limba română ori nu se poate exprima
(1) Informarea persoanei aflate în executarea pedepselor, măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, care nu vorbeşte sau nu înţelege limba
română ori nu se poate exprima, cu privire la conţinutul pedepsei sau măsurii dispuse, precum şi cu privire la
principalele acte efectuate în procedura de executare a acestora se face într-o limbă, respectiv într-un limbaj pe care
aceasta îl înţelege, prin intermediul unui traducător şi interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj
mimico-gestual, plătit din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
(2) În cazul cetăţenilor români care aparţin unei minorităţi naţionale, informarea prevăzută la alin. (1) se face în limba
maternă a acestora, la cererea persoanei.
(3) Informarea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută şi de către un consilier de probaţiune sau, după caz, de către
reprezentantul autorităţii responsabile de punerea în executare a pedepselor, a măsurilor educative sau a altor măsuri
prevăzute la art. 1, care cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză, cu acordul acesteia, în
condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 12: Implicarea persoanei şi a comunităţii în executare
(1) Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, neprivative de libertate, se bazează pe cooperarea persoanei aflate în executare şi implicarea
activă a instituţiilor din comunitate.
(2) În vederea asigurării unei cooperări efective a persoanei aflate în executare, aceasta are dreptul de a solicita
instituţiei care asigură executarea măsurii în cauză lămuriri cu privire la conţinutul pedepsei sau al măsurii pe care o
execută.
Art. 13: Suportarea costurilor
(1) Dacă, în mod excepţional, pe parcursul executării pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la
art. 1, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, este necesară efectuarea unor
cheltuieli, achitarea unor taxe sau contribuţii, acestea vor fi suportate de către persoanele vizate, cu excepţia situaţiilor
în care persoanele nu dispun de mijloace băneşti suficiente.
(2) Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti suficiente persoanele singure sau persoanele din familiile cărora, în
ultimele două luni anterioare formulării cererii pentru scutirea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1), le-a fost
recunoscut dreptul la ajutor social, prin emiterea dispoziţiei de către primar, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei, în condiţiile
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare. În acest caz,
sumele prevăzute la alin. (1) se suportă în întregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
CAPITOLUL III: Caracterul jurisdicţional al executării
Art. 14: Judecătorul delegat cu executarea
(1) Instanţa de executare deleagă anual unul sau mai mulţi dintre judecătorii acesteia pentru coordonarea activităţilor
privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.
(2) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe
toată perioada executării.
(3) Activitatea specifică procesului de supraveghere efectuată de către serviciul de probaţiune sau de către celelalte
autorităţi responsabile de punerea în executare a pedepselor, măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1
şi de către instituţiile din comunitate se desfăşoară sub îndrumarea şi controlul judecătorului delegat cu executarea.
Art. 15: Atribuţiile judecătorului delegat cu executarea
În realizarea activităţii de îndrumare şi control al executării pedepselor şi măsurilor educative şi a altor măsuri
prevăzute de prezenta lege, neprivative de libertate, judecătorul delegat cu executarea exercită următoarele atribuţii:
a) asigură punerea în executare, prin comunicarea, către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de prezenta
lege implicate în executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de
pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri;
b) asigură punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate, prin exercitarea competenţelor
prevăzute de prezenta lege;
c) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se
iveşte vreo nelămurire ori împiedicare;
d) rezolvă incidentele ivite în cursul executării date prin lege în competenţa sa;
e) sesizează instanţa de executare, în cazurile prevăzute de prezenta lege, pentru modificarea conţinutului, înlocuirea,
încetarea unor obligaţii sau revocarea unor pedepse ori măsuri neprivative de libertate;
f) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune;
g) aplică amenzi judiciare în cazul comiterii unor abateri judiciare prevăzute de prezenta lege;
h) îndeplineşte alte atribuţii date prin lege în competenţa sa.
Art. 16: Actele judecătorului delegat cu executarea
(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. c) şi e), judecătorul delegat cu executarea întocmeşte o adresă de
sesizare în care consemnează împrejurările constatate, pe care o înaintează instanţei.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. d), f) şi g), judecătorul delegat cu executarea se pronunţă prin
încheiere. Încheierile emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. d) şi f) nu sunt supuse niciunei căi de atac.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. a) şi b), judecătorul delegat emite adrese sau dispoziţii.
Art. 17: Relaţia consilierului de probaţiune cu judecătorul delegat cu executarea
(1) Consilierul de probaţiune este obligat să încunoştinţeze de îndată judecătorul delegat cu executarea despre orice
nelămurire, împiedicare ori incident survenit în cursul executării a cărui soluţionare revine, potrivit legii, judecătorului.
(2) În situaţia în care, pentru sesizarea instanţei potrivit art. 15 lit. e), legea prevede consultarea prealabilă de către
judecător a unui raport sau referat de evaluare, la solicitarea judecătorului, consilierul de probaţiune transmite raportul
sau referatul de evaluare în termen de 14 zile de la data primirii solicitării la serviciul de probaţiune. Nedepunerea
raportului sau a referatului de evaluare în termenul stabilit nu împiedică sesizarea instanţei de către judecătorul delegat
cu executarea.
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(3) În cazurile expres prevăzute de lege, consilierul de probaţiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoanele
aflate în supraveghere şi instituţiile din comunitate vizate.
(4) Împotriva deciziilor consilierului de probaţiune, persoana sau instituţia din comunitate vizată poate face plângere la
judecătorul delegat cu executarea. Plângerea persoanei supravegheate nu suspendă executarea deciziei atacate.
(5) Nu se poate formula plângere împotriva sesizării instanţei făcute de către consilierul de probaţiune în cazurile în
care sesizarea este de competenţa sa.
(6) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, după ascultarea petentului şi a consilierului de probaţiune.
Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică soluţionarea plângerii.
CAPIT OLUL IV: Colaborarea cu instituţiile din comunitate în executarea pedepselor şi a măsurilor
neprivative de libertate
Art. 18: Participarea instituţiilor din comunitate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de
libertate
(1) Organizarea şi desfăşurarea executării pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate se fac, în cazurile
prevăzute de lege, de către instituţii din comunitate, sub coordonarea serviciului de probaţiune.
(2) Persoanele juridice de drept public pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (1) şi participă la desfăşurarea
acestora, prin decizie a consilierului de probaţiune sau, după caz, prin dispoziţie a judecătorului delegat cu executarea.
(3) Persoana juridică de drept public nu poate refuza desfăşurarea, în condiţiile alin. (1), a unei activităţi ce nu implică
suportarea unor cheltuieli suplimentare, altele decât cele inerente activităţii respective. Refuzul nejustificat constituie
abatere judiciară şi se sancţionează potrivit art. 19.
(4) În cazul în care activitatea stabilită de către consilierul de probaţiune sau, după caz, de judecătorul delegat cu
executarea implică alocarea unor resurse bugetare suplimentare, altele decât cele inerente activităţii respective, de
către persoana juridică de drept public, desfăşurarea respectivei activităţi nu poate fi dispusă fără consimţământul
persoanei juridice în cauză.
(5) Persoanele juridice de drept privat pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (1) dacă sunt abilitate potrivit art.
20.
(6) Instituţiile din comunitate care participă la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate trebuie să
respecte în activitatea lor standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 19: Abateri judiciare
(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor stabilite în sarcina instituţiilor din comunitate care
participă la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate constituie abatere judiciară şi se sancţionează
cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei.
(2) Criteriile pe baza cărora se apreciază neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor stabilite în
sarcina instituţiilor din comunitate sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) Amenda judiciară prevăzută la alin. (1) se aplică de către judecătorul delegat cu executarea. Procedura privitoare
la amenda judiciară este cea prevăzută la art. 284 din Legea nr. 135/2010, care se aplică în mod corespunzător.
(4) Sesizarea judecătorului delegat cu executarea se face de către serviciul de probaţiune sau din oficiu.
Art. 20: Procedura de abilitare a asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor comerciale
(1) Abilitarea asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor comerciale dintre cele prevăzute la art. 21 se acordă la cerere de
către judecătorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului în circumscripţia căruia acestea îşi au sediul.
(2) Cererea de abilitare va fi însoţită de următoarele documente:
a) o copie de pe încheierea privind înregistrarea societăţii comerciale la registrul comerţului, respectiv înscrierea
asociaţiei sau a fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) o copie de pe actul constitutiv şi statutul persoanei juridice;
c) bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d) o prezentare a activităţilor care urmează să fie organizate în cadrul persoanei juridice, a compatibilităţii acestora cu
standardele prevăzute la art. 18 alin. (6), precum şi a condiţiilor în care aceste activităţi pot fi executate;
e) alte acreditări sau abilitări relevante pentru activitatea pentru care se solicită abilitarea.
(3) Judecătorul delegat cu executarea, primind cererea, solicită Direcţiei de probaţiune întocmirea în termen de două
luni a unui raport.
(4) La elaborarea raportului prevăzut la alin. (3), Direcţia de probaţiune va solicita informaţii şi documente de la
serviciul ori serviciile de probaţiune în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea asociaţia,
fundaţia ori societatea comercială dintre cele prevăzute la art. 21.
(5) Judecătorul se pronunţă în camera de consiliu, cu citarea persoanei care solicită abilitarea şi a Direcţiei de
probaţiune.
(6) Abilitarea se acordă prin încheiere definitivă, pe o perioadă de 5 ani. O copie a încheierii prin care s-a admis cererea
de abilitare se comunică Direcţiei de probaţiune, în vederea înscrierii persoanei într-o bază de date constituită la nivel
naţional.
(7) Abilitarea poate fi retrasă de judecătorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului care a acordat-o, prin
încheiere definitivă, din oficiu sau la sesizarea Direcţiei de probaţiune. Motivele şi condiţiile în care va putea fi retrasă
abilitarea se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 21: Abilitarea societăţilor comerciale
(1) Pot solicita abilitarea pentru organizarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii doar societăţile
comerciale care au concesionat un serviciu public.
(2) Contravaloarea prestaţiilor persoanelor care efectuează munca neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) se virează la bugetul de stat, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea
prestaţiilor este utilizată conform alin. (3).
(3) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) pot folosi contravaloarea prestaţiilor pentru finanţarea unor cursuri de
calificare profesională pentru persoane aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune.
(4) Abilitarea societăţilor comerciale pentru alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1) se face potrivit art. 20.
TITLUL II: Executarea pedepselor neprivative de libertate
CAPITOLUL I: Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei fizice
Art. 22: Achitarea amenzii
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(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la
rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plăţii, în
termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.
(2) Dacă persoana condamnată se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1),
judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o
perioadă ce nu poate depăşi 2 ani.
(3) Judecătorul delegat cu executarea, analizând cererea persoanei condamnate şi documentele justificative privind
imposibilitatea acesteia de achitare integrală a amenzii, se pronunţă prin încheiere. În cazul în care dispune eşalonarea,
încheierea va cuprinde: cuantumul amenzii, numărul de rate lunare în cuantum egal pentru care se eşalonează
amenda, precum şi termenul de plată. Prevederile art. 16 alin. (2) referitoare la incidentele ivite în cursul executării se
aplică în mod corespunzător.
Art. 23: Procedura în caz de neexecutare a amenzii
(1) Judecătorul delegat cu executarea, constatând că persoana condamnată nu a achitat amenda, în tot sau în parte,
în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) sau (2), sesizează instanţa de executare, care procedează după cum
urmează:
a) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului, dispune executarea amenzii prin muncă
neremunerată în folosul comunităţii, în afară de cazul în care persoana nu poate presta această muncă din cauza stării
de sănătate, în condiţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului şi acesta nu îşi dă consimţământul la prestarea
unei munci neremunerate în folosul comunităţii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 64 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
c) când constată neexecutarea cu rea-credinţă a amenzii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 63 din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sesizarea instanţei de executare în condiţiile alin. (1) lit. a) se poate face şi la cererea condamnatului, de către
judecătorul delegat cu executarea, chiar înainte de expirarea termenului de plată a amenzii.
(3) Procedura în faţa instanţei de executare este cea prevăzută la art. 586 şi 597 din Legea nr. 135/2010.
(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanţa va solicita date privind situaţia
materială a condamnatului de la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul acestuia şi, dacă apreciază
necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi altor
autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii cu privire la situaţia patrimonială a condamnatului.
(5) În cazul în care instanţa de executare dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii,
o copie a hotărârii se trimite serviciului de probaţiune competent. Prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător.
(6) Executarea muncii în folosul comunităţii se face într-un termen de maximum 2 ani de la rămânerea definitivă a
hotărârii de executare a pedepsei amenzii, prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, şi poate
înceta şi prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă neexecutate. Prevederile art. 52 alin. (2)-(8) se aplică în
mod corespunzător.
Art. 24: Executarea amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii
(1) Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi ale art. 23 se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanei condamnate la
pedeapsa amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii.
(2) Munca neremunerată în folosul comunităţii, dispusă pentru executarea pedepsei amenzii, se execută după
executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.
CAPITOLUL II: Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei juridice
Art. 25: Achitarea amenzii
(1) Persoana juridică ce a fost condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de
3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada
plăţii, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.
(2) Dacă persoana juridică se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1),
judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o
perioadă ce nu poate depăşi 2 ani.
(3) Judecătorul delegat cu executarea, analizând cererea persoanei condamnate şi documentele justificative privind
imposibilitatea acesteia de achitare integrală a amenzii, se pronunţă prin încheiere. În cazul în care dispune eşalonarea,
încheierea va cuprinde: cuantumul amenzii, numărul de rate lunare în cuantum egal pentru care se eşalonează
amenda, precum şi termenul de plată. Prevederile art. 16 alin. (2) referitoare la incidentele ivite în cursul executării se
aplică în mod corespunzător.
Art. 26: Executarea silită în caz de neachitare
(1) În cazul nerespectării termenului de achitare integrală a amenzii sau a unei rate, când plata a fost eşalonată,
executarea pedepsei amenzii se face potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Executorii fiscali au obligaţia să comunice judecătorului delegat cu executarea, la data executării integrale a
amenzii, plata acesteia şi să îl înştiinţeze cu privire la orice împrejurare care împiedică executarea.
CAPITOLUL III: Executarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art. 27: Punerea în executare a pedepsei accesorii
(1) Punerea în executare a pedepsei accesorii ce însoţeşte pedeapsa închisorii se face prin trimiterea de către
judecătorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotărârii persoanelor şi instituţiilor prevăzute la art. 29
alin. (1) lit. a), b) şi d)-n), corespunzătoare conţinutului pedepsei accesorii.
(2) Punerea în executare a pedepsei accesorii ce însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă se face prin trimiterea de
către judecătorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotărârii persoanelor şi instituţiilor prevăzute la
art. 29 alin. (1) lit. a)-f).
(3) Comunicarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se face de îndată după rămânerea definitivă a hotărârii.
(4) Dispoziţiile art. 31 se aplică în mod corespunzător, în cazul în care pedeapsa accesorie se execută fără ca
persoana condamnată să fie privată de libertate.
Art. 28: Înştiinţarea în caz de întrerupere a executării sau de liberare condiţionată
În cazul acordării liberării condiţionate şi al întreruperii executării pedepsei, judecătorul delegat cu executarea din cadrul
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instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare, va înştiinţa
despre aceasta persoanele şi instituţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. l)-n), comunicând, în cazul întreruperii, şi durata
acesteia.
CAPITOLUL IV: Executarea pedepselor complementare
SECŢIUNEA 1: Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanei fizice
Art. 29: Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) În cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, judecătorul delegat cu executarea trimite o
copie de pe dispozitivul hotărârii, în funcţie de drepturile a căror exercitare a fost interzisă, persoanei juridice de drept
public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului respectiv, după cum urmează:
a) pentru interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, comunicarea se face
primăriei de la domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celei de la locuinţa persoanei condamnate şi Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
b) pentru interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, comunicarea se face
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi, dacă este cazul, instituţiei în cadrul căreia cel condamnat exercită
o astfel de funcţie;
c) pentru interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, comunicarea se face Inspectoratului
General pentru Imigrări şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
d) pentru interzicerea dreptului de a alege, comunicarea se face primăriei de la domiciliul, precum şi, dacă este cazul,
celei de la locuinţa persoanei condamnate, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar,
în cazul în care persoana locuieşte în străinătate, comunicarea se face Departamentului consular al Ministerului
Afacerilor Externe. În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, comunicarea se face Inspectoratului
General pentru Imigrări;
e) pentru interzicerea drepturilor părinteşti, comunicarea se face consiliului local şi direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului în a căror circumscripţie îşi are domiciliul condamnatul, precum şi, dacă este cazul, celor în care îşi
are locuinţa condamnatul;
f) pentru interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator, comunicarea se face consiliului local în a cărui circumscripţie
îşi are domiciliul condamnatul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul;
g) pentru interzicerea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, comunicarea se face persoanei juridice în cadrul căreia persoana exercită
respectiva funcţie, profesie, meserie sau activitate, precum şi, dacă este cazul, persoanei juridice care asigură
organizarea şi coordonarea exercitării profesiei sau activităţii respective ori autorităţii care a învestit-o cu exercitarea
unui serviciu de interes public;
h) pentru interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, comunicarea se face inspectoratului
judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa
condamnatul;
i) pentru interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, comunicarea se face
inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi
are locuinţa condamnatul;
j) pentru interzicerea dreptului de a părăsi teritoriul României, comunicarea se face Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, Direcţiei Generale de Paşapoarte şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia cetăţenilor străini;
k) pentru interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public,
comunicarea se face Inspectoratului General al Poliţiei Române;
l) pentru interzicerea dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă, comunicarea se face
inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror circumscripţie se află localităţile vizate de interdicţie şi Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
m) pentru interzicerea dreptului de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte
adunări publice, stabilite de instanţă, comunicarea se face inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi
are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul şi, pentru cazurile în care s-a dispus
interdicţia pentru locuri, manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii, Inspectoratului General al Poliţiei
Române;
n) pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele care au
comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face
persoanelor cu care condamnatul nu are dreptul să intre în legătură ori de care nu are dreptul să se apropie, Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi
are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul şi, pentru cazurile în care victima
sau persoanele stabilite de instanţă nu domiciliază în aceeaşi circumscripţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti ori, după caz, inspectoratelor judeţene de poliţie de la domiciliul acestora. Copia va fi însoţită de menţiunea
că victima sau membrul de familie al acesteia la care se referă măsura complementară poate solicita emiterea unui
ordin european de protecţie, în condiţiile prezentei legi;

(la data 23-iul-2016 Art. 29, alin. (1), litera N. din titlul II, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 26, punctul 1. din titlul II din Legea
151/2016 )

o) pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima
desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată, comunicarea se face victimei, Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi
are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul şi Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror circumscripţie se află locurile vizate de
interdicţie. Copia va fi însoţită de menţiunea că victima sau membrul de familie al acesteia la care se referă măsura
complementară poate solicita emiterea unui ordin european de protecţie, în condiţiile prezentei legi.

(la data 23-iul-2016 Art. 29, alin. (1), litera O. din titlul II, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 26, punctul 1. din titlul II din Legea
151/2016 )

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face când pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi devine
executabilă, potrivit art. 68 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi va menţiona data de la
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care începe şi data la care ar trebui să înceteze executarea pedepsei complementare.
Art. 30: Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi în cazul
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei sau a liberării condiţionate
În cazul dispunerii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei sau a liberării condiţionate se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile art. 29 cu privire la interdicţiile dispuse de instanţa de judecată în cadrul pedepsei
complementare a interzicerii exercitării unor drepturi şi dispoziţiile art. 47-54, art. 56 şi 57 cu privire la executarea
măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă în cadrul suspendării executării sub supraveghere,
respectiv dispoziţiile art. 58-62 cu privire la executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă în
cadrul liberării condiţionate.
Art. 31: Acordarea de permisiuni în executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi
(1) Judecătorul delegat cu executarea poate acorda persoanei condamnate, la cererea motivată a acesteia, o
permisiune în executarea pedepsei complementare prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, în următoarele cazuri:
a) participarea persoanei supravegheate la căsătoria, botezul sau înhumarea unui membru de familie, dintre cei
prevăzuţi la art. 177 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) participarea la un concurs, în vederea ocupării unui loc de muncă;
c) susţinerea unui examen;
d) urmarea unui tratament sau a unei intervenţii medicale.
(2) Cererea persoanei condamnate se soluţionează în camera de consiliu, după ascultarea acesteia, a reprezentantului
instituţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. l)-o), respectiv a consilierului de probaţiune, atunci când s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Judecătorul delegat cu executarea se pronunţă prin încheiere
definitivă.
(3) O copie a încheierii definitive se comunică instituţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. l)-o) şi serviciului de
probaţiune competent, atunci când este cazul.
(4) Permisiunea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pe o perioadă de maximum 5 zile, cu excepţia situaţiei
prevăzute la alin. (1) lit. d), când, în mod excepţional, permisiunea poate fi acordată pentru durata de timp necesară
pentru urmarea tratamentului sau a intervenţiei medicale. Durata permisiunii se include în durata pedepsei
complementare.
Art. 32: Punerea în executare a pedepsei complementare a degradării militare
Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat cu executarea a unei
copii de pe dispozitivul hotărârii comandantului unităţii militare în a cărei evidenţă este luată persoana condamnată,
respectiv centrului militar judeţean sau zonal de la domiciliul condamnatului.
Art. 33: Punerea în executare a pedepsei complementare a publicării hotărârii de condamnare
(1) În vederea punerii în executare a pedepsei publicării hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea
trimite extrasul, în forma stabilită de instanţă, cotidianului local sau naţional desemnat de acesta, solicitând
comunicarea tarifului pentru publicare.
(2) În termen de 10 zile de la primirea răspunsului din partea conducerii cotidianului desemnat, judecătorul delegat cu
executarea comunică persoanei condamnate costul publicării şi obligaţia acesteia de a face plata în termen de 30 de
zile.
(3) Cotidianul desemnat va proceda la publicarea extrasului hotărârii de condamnare în termen de 5 zile de la data
plăţii şi îl va înştiinţa pe judecătorul delegat cu executarea despre publicare, comunicându-i o copie a textului publicat.
(4) Dacă, în termen de 45 de zile de la comunicarea făcută persoanei condamnate potrivit alin. (2), judecătorul
delegat cu executarea nu primeşte înştiinţarea privind efectuarea publicării, va proceda la verificarea motivelor care au
condus la neefectuarea acesteia.
(5) În situaţia în care conducerea cotidianului desemnat nu furnizează informaţia prevăzută la alin. (2) sau când nu ia
măsurile necesare în vederea asigurării publicării, judecătorul delegat cu executarea poate acorda un nou termen
pentru îndeplinirea acestor obligaţii, ce nu poate depăşi 15 zile, sau desemnează un alt cotidian din aceeaşi categorie
pentru publicare.
(6) Dacă se constată că neefectuarea publicării s-a datorat culpei persoanei condamnate, judecătorul delegat cu
executarea poate acorda un nou termen pentru publicare, care nu poate depăşi 15 zile.
(7) Dacă persoana condamnată nu a efectuat plata pentru publicare în termenul prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la
alin. (6), judecătorul delegat cu executarea va sesiza organul de urmărire penală competent, cu privire la săvârşirea
infracţiunii prevăzute la art. 288 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 2: Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanei juridice
Art. 34: Dispoziţii comune
În situaţia dispunerii unei pedepse complementare în cazul persoanei juridice, judecătorul delegat cu executarea
comunică o copie de pe dispozitiv, în funcţie de persoana juridică vizată, după cum urmează:
a) Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru cazul în care persoana juridică respectivă este societate
comercială, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul comerţului computerizat pentru persoane juridice şi persoane
fizice;
b) Ministerului Justiţiei, pentru cazul în care persoana juridică se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial
- asociaţii, fundaţii şi federaţii;
c) Tribunalului Bucureşti, pentru cazul partidelor, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul partidelor politice;
d) judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are sediul sindicatul, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile
Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul
special;
e) judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile
Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, în
vederea înscrierii menţiunii în Registrul societăţilor agricole;
f) instituţiei sau autorităţii publice competente cu înregistrarea activităţii respective, pentru persoanele juridice înfiinţate
prin acte normative;
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g) Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de
Supraveghere Financiară, în cazul în care persoana juridică a fost condamnată pentru săvârşirea unor infracţiuni privind
spălarea banilor ori finanţarea actelor de terorism;
h) inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie se află sediul persoanei juridice, pentru a verifica
respectarea interdicţiei dispuse.
Art. 35: Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice
(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat
cu executarea persoanei juridice condamnate, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice,
respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată informarea cu privire la modul de
aducere la îndeplinire a măsurii.
(2) La data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică
intră în lichidare. Lichidarea persoanei juridice trebuie finalizată în cel mult 2 ani de la data dizolvării. În acest scop,
judecătorul delegat cu executarea desemnează un lichidator din rândul practicienilor în insolvenţă, în vederea îndeplinirii
procedurii de lichidare.
(3) Lichidatorul desemnat potrivit alin. (2) aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale specifice privind lichidarea
persoanelor juridice.
Art. 36: Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre
activităţile persoanei juridice
(1) Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei
juridice se face prin efectuarea comunicării prevăzute la art. 34. Totodată, judecătorul delegat cu executarea comunică
o copie de pe dispozitiv organelor de poliţie în a căror circumscripţie se află punctele de lucru ale persoanei juridice,
pentru verificarea respectării măsurii dispuse.
(2) La sfârşitul perioadei dispuse prin hotărârea judecătorească, instituţiile prevăzute la art. 34 radiază din registre
menţiunile specifice efectuate, iar organul de poliţie informează instanţa de executare cu privire la respectarea
interdicţiei dispuse.
(3) În cazul în care, pe parcursul duratei pentru care a fost aplicată pedeapsa complementară, organul de poliţie
constată nerespectarea acesteia, sesizează de îndată judecătorul delegat cu executarea, care va proceda potrivit art.
503 din Legea nr. 135/2010.
Art. 37: Executarea pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice
(1) În cazul dispunerii pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice, judecătorul
delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitiv organului de poliţie în a cărui circumscripţie se află punctul de
lucru al persoanei închise, pentru verificarea îndeplinirii măsurii.
(2) În cazul în care constată neexecutarea pedepsei complementare dispuse, organul de poliţie îl informează de îndată
pe judecătorul delegat cu executarea, pentru a sesiza instanţa în vederea aplicării prevederilor art. 503 din Legea nr.
135/2010.
Art. 38: Executarea pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice
(1) În cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice,
judecătorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitiv şi administratorului sistemului electronic de achiziţii
publice.
(2) Punerea în executare a pedepsei complementare nu aduce atingere derulării contractelor de achiziţii publice deja
încheiate la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dar împiedică încheierea unor acte adiţionale care să
prelungească valabilitatea unor contracte deja încheiate.
(3) În cazul nerespectării interdicţiei impuse, orice persoană poate încunoştinţa judecătorul delegat cu executarea
pentru a sesiza instanţa în vederea aplicării prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010.
(4) La împlinirea duratei pedepsei complementare dispuse prin hotărârea judecătorească, instituţiile prevăzute la art.
34, precum şi administratorul sistemului electronic de achiziţii publice radiază din registre menţiunile specifice efectuate.
Art. 39: Executarea pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară
(1) În cazul aplicării pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară, judecătorul delegat cu executarea
desemnează un mandatar judiciar din rândul practicienilor în insolvenţă sau al experţilor judiciari şi trimite acestuia o
copie de pe dispozitivul hotărârii. Nu poate fi desemnat mandatar judiciar practicianul în insolvenţă care a fost
mandatar cu drept de reprezentare a aceleiaşi persoane în cursul procesului penal.
(2) Onorariul mandatarului judiciar este stabilit de judecătorul delegat, fără a putea depăşi remuneraţia acordată de
respectiva persoană juridică unui cenzor în anul anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Plata
onorariului mandatarului judiciar se face din fondurile persoanei juridice.
(3) Atribuţiile mandatarului judiciar privesc doar supravegherea activităţii ce a ocazionat comiterea infracţiunii şi nu
conferă un drept de decizie în gestionarea respectivei activităţi a persoanei juridice. Mandatarul judiciar are dreptul să
participe, fără drept de vot, la orice reuniune a organelor de conducere ale persoanei juridice în care se discută aspecte
legate de activitatea în cauză şi are acces în toate punctele de lucru în care se desfăşoară aceasta.
(4) Mandatarul judiciar este obligat la respectarea confidenţialităţii datelor de care a luat cunoştinţă în exercitarea
atribuţiilor, divulgarea fără drept a acestora atrăgând răspunderea sa.
(5) În caz de împiedicare de către persoana juridică a exercitării atribuţiilor mandatarului judiciar, acesta îl va informa
de îndată pe judecătorul delegat cu executarea, în vederea sesizării instanţei pentru înlocuirea pedepsei complementare
dispuse cu cea prevăzută la art. 140 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Dacă mandatarul judiciar nu îşi mai poate exercita atribuţiile ce i-au fost stabilite, înlocuirea acestuia se dispune de
către judecătorul delegat cu executarea.
Art. 40: Executarea pedepsei complementare a afişării hotărârii de condamnare
(1) În cazul aplicării pedepsei complementare a afişării hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea
comunică un extras al hotărârii de condamnare persoanei juridice condamnate, care este obligată să îl afişeze în
forma, locul şi pentru perioada stabilite de instanţă, respectiv secţiei de poliţie în circumscripţia căreia se află locul unde
urmează a se face afişarea, în vederea verificării îndeplinirii obligaţiei.
(2) În cazul în care, după afişare, dar înainte de împlinirea perioadei stabilite de instanţă, afişul este sustras, distrus sau
deteriorat, organul de poliţie solicită persoanei condamnate reafişarea, care trebuie realizată în termen de 24 de ore.
(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de afişare sau a obligaţiei de înlocuire a afişului potrivit alin. (2), organul de poliţie îl
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va informa pe judecătorul delegat cu executarea, în vederea sesizării instanţei, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 140
alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 41: Executarea pedepsei complementare a publicării hotărârii de condamnare
(1) În cazul aplicării pedepsei complementare a publicării hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea
comunică un extras al hotărârii de condamnare, în forma stabilită de instanţă, persoanei juridice condamnate, care
este obligată să îl publice pe cheltuială proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de
comunicare audiovizuale, desemnate de instanţă.
(2) Persoana juridică condamnată înaintează judecătorului delegat cu executarea dovada executării publicării hotărârii
de condamnare, în termen de 30 de zile de la comunicarea extrasului.
(3) În situaţia în care publicarea s-a dispus a fi efectuată prin afişarea pe o pagină de internet, extrasul trebuie publicat
în termenul prevăzut la alin. (2), iar persoana condamnată va comunica judecătorului delegat, în termen de 5 zile de la
începerea publicării, dovada punerii în executare a hotărârii. Perioadele în care, din motive tehnice, extrasul publicat nu a
fost accesibil nu se socotesc în durata publicării stabilită de instanţă.
(4) Judecătorul delegat cu executarea verifică periodic îndeplinirea obligaţiei de publicare în condiţiile alin. (1), până la
împlinirea duratei stabilite de instanţă.
(5) În cazul constatării neîndeplinirii obligaţiei de publicare, judecătorul delegat cu executarea va proceda la sesizarea
instanţei, în vederea aplicării prevederilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL V: Efectele fuziunii, absorbţiei, divizării, reducerii capitalului social, dizolvării sau lichidării
persoanei juridice în faza de executare
Art. 42: Continuitatea executării pedepselor aplicate persoanei juridice, în caz de fuziune, absorbţie,
divizare, reducere a capitalului social, dizolvare sau lichidare a persoanei juridice condamnate
(1) Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice şi până la executarea pedepselor
aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbţie, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia,
autoritatea ori instituţia căreia îi revine competenţa de a autoriza sau înregistra această operaţiune procedează potrivit
art. 496 din Legea nr. 135/2010.
(2) Executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice condamnate continuă faţă de persoana juridică rezultată prin
fuziune, absorbţie sau care a dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate şi care preia obligaţiile şi interdicţiile
persoanei juridice condamnate.
(3) Pedeapsa amenzii sau partea rămasă neachitată din aceasta la data efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute la
alin. (1) se va executa de către persoana sau persoanele juridice rezultate din această operaţiune, proporţional cu
partea dobândită din patrimoniul persoanei condamnate.
TITLUL III: Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă
potrivit Codului penal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 43: Informarea instanţei de judecată
(1) Pentru stabilirea de către instanţa de judecată a obligaţiei prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 85 alin. (2) lit. b) şi art.
93 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de probaţiune transmit Direcţiei
de probaţiune informaţii specifice, în vederea centralizării acestora şi a publicării listei privind posibilităţile concrete de
executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi a curţilor de
apel.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde instituţiile din comunitate în cadrul cărora poate fi prestată muncă
neremunerată în folosul comunităţii şi tipurile de activităţi care pot face obiectul acesteia. Lista este inclusă în baza de
date prevăzută la art. 20 alin. (6).
(3) La solicitarea serviciilor de probaţiune, instituţiile din comunitate vor comunica date în vederea includerii acestora în
lista prevăzută la alin. (1), potrivit specificului activităţilor pe care le desfăşoară.
(4) Autorităţile publice locale sunt obligate să pună la dispoziţia serviciilor de probaţiune datele solicitate conform alin.
(3), în termen de 7 zile. În caz de neexecutare, serviciile de probaţiune vor sesiza judecătorul delegat cu executarea.
Necomunicarea datelor la solicitarea judecătorului delegat constituie abatere judiciară.
(5) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit anual sau ori de câte ori intervin modificări.
Art. 44: Informarea serviciului de probaţiune
(1) În cazul în care împotriva unei persoane aflate în executarea unor obligaţii sau măsuri a căror supraveghere este
încredinţată serviciului de probaţiune a fost începută urmărirea penală sau aceasta a fost arestată preventiv, trimisă în
judecată ori condamnată pentru o altă infracţiune, organul judiciar care a dispus aceste măsuri va informa, în scris,
serviciul de probaţiune care exercită supravegherea, în termen de 3 zile.
(2) În cazul în care serviciul de probaţiune are cunoştinţă despre faptul că împotriva unei persoane aflate în
supraveghere s-a început urmărirea penală sau a fost trimisă în judecată într-un alt dosar penal, va informa organul
judiciar competent despre faptul că persoana se află în executarea unei pedepse, măsuri educative sau a altei măsuri
neprivative de libertate.
Art. 45: Acordarea de permisiuni în executarea obligaţiilor
(1) În mod excepţional, consilierul de probaţiune, prin decizie, poate acorda persoanei supravegheate, la cererea
motivată a acesteia, permisiunea în executarea obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e) şi f), respectiv art. 101
alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele cazuri:
a) participarea persoanei supravegheate la căsătoria, botezul sau funeraliile unui membru de familie, dintre cei
prevăzuţi la art. 177 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) participarea la un concurs, în vederea ocupării unui loc de muncă;
c) susţinerea unui examen;
d) urmarea unui tratament sau a unei intervenţii medicale.
(2) Permisiunea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pe o perioadă de maximum 5 zile, cu excepţia situaţiei
prevăzute la alin. (1) lit. d) când, în mod excepţional, permisiunea poate fi acordată pentru durata de timp necesară
pentru urmarea tratamentului sau a intervenţiei medicale. Durata permisiunii se include în termenul de supraveghere.
(3) Despre acordarea permisiunii prevăzute la alin. (1), consilierul de probaţiune încunoştinţează persoanele sau
instituţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. m) şi n), precum şi judecătorul delegat cu executarea.
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Art. 46: Acordul instanţei de părăsire a ţării
(1) În cazul în care, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată doreşte să părăsească teritoriul
ţării, în condiţiile în care prin hotărârea judecătorească are impusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. i), respectiv
art. 93 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, solicită instanţei de executare
încuviinţarea în acest sens.
(2) Cererea persoanei supravegheate se soluţionează în camera de consiliu, după ascultarea acesteia şi a consilierului
de probaţiune. Instanţa se pronunţă prin încheiere definitivă. Durata părăsirii ţării nu poate depăşi 30 de zile într-un an.
Durata permisiunii se include în termenul de supraveghere.
(3) O copie a încheierii definitive se comunică, de îndată, serviciului de probaţiune competent, Inspectoratului General al
Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale de Paşapoarte.
CAPITOLUL II: Amânarea aplicării pedepsei
Art. 47: Punerea în executare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă
(1) În cazul dispunerii amânării aplicării pedepsei, judecătorul delegat cu executarea transmite o copie de pe hotărârea
instanţei serviciului de probaţiune, cu menţiunea că toate măsurile de supraveghere prevăzute la art. 85 alin. (1) din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se execută integral, potrivit legii.
(2) În situaţia în care instanţa a stabilit în sarcina persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei una sau
mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitivul hotărârii şi persoanelor sau instituţiilor
prevăzute la art. 29, după caz.
Art. 48: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) În situaţia în care, pe parcursul termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune constată că se impune
modificarea conţinutului unora dintre obligaţiile stabilite în sarcina persoanei supravegheate, impunerea unor noi obligaţii
sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, sesizează instanţa de executare, potrivit art. 87 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei
supravegheate sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune.
Art. 49: Îndeplinirea obligaţiilor civile
(1) Persoana supravegheată va depune la consilierul de probaţiune dovada îndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin
hotărârea instanţei, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
(2) În cazul nedepunerii dovezii de îndeplinire a obligaţiilor civile în termenul prevăzut la alin. (1), consilierul de
probaţiune, din oficiu sau la cererea judecătorului delegat, solicită persoanei supravegheate informaţii cu privire la
motivele care au condus la aceasta. În situaţia în care constată că persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile
civile, în tot sau în parte, consilierul de probaţiune sesizează instanţa, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 88 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Sesizarea instanţei de executare se poate face şi de către procuror sau de către judecătorul delegat cu
executarea, la cererea părţii civile, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune.
(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea obligaţiilor civile, instanţa va solicita date privind situaţia
materială a condamnatului de la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul acestuia şi, dacă apreciază
necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi altor
autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii cu privire la situaţia patrimonială a condamnatului.
(5) Îndeplinirea obligaţiilor civile de către persoana supravegheată după sesizarea instanţei, potrivit alin. (2) sau (3), nu
atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, dacă s-a făcut înainte de împlinirea termenului de supraveghere.
Art. 50: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care trebuie
să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, primind copia hotărârii judecătoreşti, decide, pe
baza evaluării iniţiale a persoanei, cursul ce trebuie urmat şi instituţia din comunitate în care urmează să aibă loc,
comunicând acestei instituţii o copie de pe dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.
(2) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională,
atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia stabilită, se efectuează de serviciul de probaţiune
competent.
(3) În cazul în care persoana supravegheată va urma un curs de calificare, aceasta va începe cursul în termen de
maximum 6 luni de la data primei întrevederi, iar, dacă va urma un curs de pregătire şcolară, aceasta se va înscrie în
anul şcolar următor.
Art. 51: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care
urmează a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, primind copia hotărârii judecătoreşti, decide, pe baza
evaluării iniţiale a persoanei, în care din cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească
urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate, comunicând acestei instituţii o copie de pe dispozitivul hotărârii,
precum şi decizia sa.
(2) În cazul în care executarea muncii nu mai este posibilă în niciuna dintre cele două instituţii din comunitate
menţionate în hotărâre, consilierul de probaţiune sesizează judecătorul delegat cu executarea, care va desemna o altă
instituţie din comunitate pentru executarea muncii.
(3) După evaluarea iniţială, pentru emiterea deciziei prevăzute la alin. (1), persoana supravegheată prezintă un
certificat medical eliberat, după caz, de medicul său de familie sau de un medic de medicină generală, care confirmă
faptul că persoana este aptă pentru prestarea unor activităţi dintre cele propuse de consilierul de probaţiune şi nu
prezintă risc pentru sănătatea altor persoane. Pentru persoanele care nu pot suporta costurile evaluării medicale,
acestea sunt suportate de la bugetul de stat.
(4) Persoana care urmează a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligată să prezinte medicului ce
efectuează examinarea, în vederea eliberării certificatului medical prevăzut la alin. (3), toate datele privind starea sa de
sănătate relevante pentru această examinare.
(5) Pe parcursul executării, persoana are obligaţia de a informa consilierul de probaţiune cu privire la apariţia unor
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modificări referitoare la starea sa de sănătate.
(6) În cazul în care persoana supravegheată a devenit inaptă pentru prestarea unor activităţi dintre cele stabilite de
consilierul de probaţiune ori prezintă risc pentru sănătatea altor persoane, aceasta prezintă un certificat medical
eliberat potrivit dispoziţiilor legale care confirmă faptul că persoana nu mai este aptă.
(7) În cazul constatării incapacităţii de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilele de muncă
neremunerată în folosul comunităţii rămase neexecutate nu se mai execută, cu excepţia situaţiei în care, pe durata
termenului de supraveghere, starea de incapacitate temporară de muncă încetează. Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică
în mod corespunzător.
(8) Persoana supravegheată care, în timpul prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii, a devenit incapabilă de
muncă în urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile legii.
(9) Îndrumarea şi verificarea modalităţii efective în care persoana supravegheată desfăşoară muncă neremunerată în
folosul comunităţii se realizează de către un reprezentant al instituţiei din comunitate stabilite prin decizia prevăzută la
alin. (1).
(10) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, atât cu
privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de
probaţiune competent.
Art. 52: Executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii
(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută într-un interval de cel mult 6 luni de la data începerii prestării
muncii, cu excepţia situaţiilor în care persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activităţi dintre cele
stabilite de consilierul de probaţiune ori starea de incapacitate temporară de muncă a încetat, situaţii în care munca
neremunerată în folosul comunităţii poate fi prestată până la expirarea termenului de supraveghere.
(2) Două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă.
(3) În cazul persoanelor supravegheate care desfăşoară o activitate remunerată sau urmează cursuri de învăţământ
ori de calificare profesională, durata muncii prestate în aceeaşi zi calendaristică poate fi de maximum două ore. La
solicitarea persoanei supravegheate, durata muncii prestate poate fi prelungită de către consilierul de probaţiune cu
până la două ore de muncă.
(4) În zilele nelucrătoare sau în cazul persoanelor care nu desfăşoară o activitate remunerată ori nu urmează cursuri
de învăţământ sau de calificare profesională, durata muncii prestate într-o zi calendaristică nu poate depăşi 8 ore.
(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu se execută în timpul nopţii sau în zilele de duminică şi în zilele
declarate, potrivit legii, sărbători legale, decât la solicitarea persoanei şi în măsura în care acest lucru este posibil.
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, datorită cultelor religioase legale din care
fac parte, au altă zi de repaus decât duminica.
(7) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută cu respectarea prevederilor legale privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate la locul de muncă. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în locuri
vătămătoare, periculoase ori care prezintă un grad de risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor.
(8) După executarea obligaţiei muncii neremunerate în folosul comunităţii, instituţia din comunitate unde persoana
supravegheată a executat munca neremunerată în folosul comunităţii are obligaţia de a emite şi de a comunica
serviciului de probaţiune şi persoanei supravegheate un document care atestă că munca neremunerată în folosul
comunităţii a fost executată.
Art. 53: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care trebuie
să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială, primind copia hotărârii judecătoreşti, decide, pe
baza evaluării iniţiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum şi, dacă este cazul, instituţia,
respectiv instituţiile din comunitate în care urmează să aibă loc acestea, comunicând acestei instituţii copia de pe
dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.
(2) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare socială,
atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia din comunitate stabilită, se efectuează de
serviciul de probaţiune competent.
Art. 54: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care trebuie
să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, primind copia hotărârii judecătoreşti, comunică o
copie de pe dispozitivul hotărârii instituţiei în care urmează să aibă loc controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală,
menţionate în hotărâre. În cazul în care instituţia nu este menţionată în hotărâre, consilierul de probaţiune decide
instituţia în care urmează să aibă loc controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală şi comunică acesteia copia de pe
dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.
(2) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de a se supune măsurilor de control, tratament sau îngrijire
medicală, atât cu privire la persoana supravegheată, cât şi cu privire la instituţia din comunitate stabilită, se efectuează
de serviciul de probaţiune competent.
(3) Instituţia prevăzută la alin. (1) sesizează serviciul de probaţiune atunci când constată că persoana supravegheată
nu îşi respectă îndatoririle stabilite în cadrul controlului, tratamentului sau îngrijirii medicale. Sesizarea serviciului de
probaţiune poate fi făcută, după caz, şi de persoana vătămată sau de altă persoană interesată.
(4) Costurile controlului, tratamentului sau îngrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat.
Art. 55: Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) În cazul impunerii faţă de persoana supravegheată a obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul
hotărârii, după caz, autorităţilor, instituţiilor sau persoanelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. g)-j), m) şi n).
(2) În situaţia în care constată încălcarea uneia dintre obligaţiile impuse, autorităţile sau instituţiile prevăzute la alin. (1),
abilitate să supravegheze modul de îndeplinire a acestor obligaţii, sesizează serviciul de probaţiune.
(3) Sesizarea serviciului de probaţiune cu privire la nerespectarea obligaţiilor impuse poate fi făcută, după caz, şi de
persoana vătămată sau de altă persoană interesată.
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Art. 56: Sesizarea în vederea revocării amânării aplicării pedepsei
(1) În cazul în care constată nerespectarea unora dintre măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite de instanţă
pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune verifică motivele care au determinat această
nerespectare. Dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu rea-credinţă, sesizează instanţa, în vederea revocării
amânării aplicării pedepsei.
(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută de către procuror, în cazul comiterii unei noi infracţiuni în termenul de
supraveghere, şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei vătămate sau a altei persoane
interesate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune. Raportul de evaluare însoţeşte sesizarea
făcută de judecătorul delegat.
CAPITOLUL III: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Art. 57: Punerea în executare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă în cazul
suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii dispusă în cazul persoanei condamnate la o pedeapsă cu suspendarea
sub supraveghere a executării se execută într-un interval de cel mult un an de la data începerii prestării muncii, cu
excepţia situaţiilor în care persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activităţi dintre cele stabilite de
consilierul de probaţiune ori starea de incapacitate temporară de muncă a încetat, situaţii în care munca neremunerată
în folosul comunităţii poate fi prestată până la expirarea termenului de supraveghere.
(2) Dispoziţiile art. 24 alin. (2), respectiv art. 47-54 şi 56 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV: Liberarea condiţionată
Art. 58: Punerea în executare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă
(1) În cazul acordării liberării condiţionate, instanţa de judecată care a dispus liberarea condiţionată transmite
serviciului de probaţiune o copie de pe hotărârea prin care s-a acordat liberarea, cu menţiunea că toate măsurile de
supraveghere prevăzute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se
execută integral, potrivit legii, şi cu indicarea perioadei de executare a măsurilor de supraveghere, respectiv a
obligaţiilor prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
atunci când este cazul, calculată potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În situaţia în care instanţa a stabilit în sarcina persoanei faţă de care s-a dispus liberarea condiţionată una sau mai
multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, instanţa de judecată care a dispus liberarea condiţionată comunică o copie de pe hotărârea prin care s-a
acordat liberarea, după caz, şi persoanelor sau instituţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j), m) şi n), abilitate să
supravegheze îndeplinirea acestor obligaţii.
Art. 59: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care trebuie
să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, primind copia hotărârii judecătoreşti prin care s-a
acordat liberarea condiţionată, decide, pe baza evaluării iniţiale a persoanei, cursul ce trebuie urmat şi instituţia din
comunitate în care urmează să aibă loc, comunicând acestei instituţii o copie de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a
acordat liberarea, precum şi decizia sa.
(2) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională,
atât cu privire la persoana liberată, cât şi cu privire la instituţia stabilită, se efectuează de serviciul de probaţiune
competent.
(3) În cazul în care persoana supravegheată va urma un curs de calificare, aceasta va începe cursul în termen de
maximum 6 luni de la data primei întrevederi, iar dacă va urma un curs de pregătire şcolară, aceasta se va înscrie în
anul şcolar următor.
Art. 60: Supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal
(1) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte persoana care trebuie
să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială, primind copia hotărârii judecătoreşti, decide, pe
baza evaluării iniţiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum şi, dacă este cazul, instituţia,
respectiv instituţiile din comunitate în care urmează să aibă loc acestea, comunicând acestor instituţii o copie de pe
dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.
(2) Supravegherea şi controlul respectării obligaţiei de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare socială,
atât cu privire la persoana liberată, cât şi cu privire la instituţia din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de
probaţiune competent.
Art. 61: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) În situaţia în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probaţiune constată că se impune modificarea
conţinutului unora dintre obligaţii, stabilirea unor noi obligaţii sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va
sesiza instanţa, potrivit art. 103 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a
persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune.
Art. 62: Sesizarea instanţei pentru revocarea liberării condiţionate
(1) În cazul în care constată nerespectarea uneia sau a unora dintre măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite
de instanţă pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune verifică motivele care au determinat
această nerespectare şi întocmeşte un raport. Dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu rea-credinţă, sesizează
instanţa, în vederea revocării liberării condiţionate.
(2) În situaţia în care constată încălcarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, organele abilitate însărcinate cu verificarea modului de îndeplinire a
acestor obligaţii sesizează serviciul de probaţiune.
(3) Sesizarea serviciului de probaţiune cu privire la nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi făcută, după caz, şi de persoana vătămată sau
de altă persoană interesată.
(4) Sesizarea instanţei în vederea revocării liberării condiţionate poate fi făcută şi de către procuror, în cazul comiterii
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unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei
vătămate sau a altei persoane interesate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune. Raportul de
evaluare însoţeşte sesizarea făcută de judecătorul delegat.
TITLUL IV: Dispoziţii privind executarea măsurilor educative neprivative de libertate
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 63: Organizarea executării măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Măsurile educative neprivative de libertate se execută în comunitate, pe durata executării acestora asigurându-se
menţinerea şi întărirea legăturilor minorului cu familia şi comunitatea, dezvoltarea liberă a personalităţii minorului,
precum şi implicarea acestuia în programele derulate, în scopul formării sale în spirit de responsabilitate şi respect
pentru drepturile şi libertăţile celorlalţi.
(2) Minorului aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate i se asigură, potrivit principiului
interesului superior al copilului, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Constituţie, convenţiile
internaţionale la care România este parte şi de legislaţia specială, în măsura în care exercitarea acestora nu este
incompatibilă cu natura şi conţinutul măsurii.
(3) Conţinutul modalităţilor concrete de executare a măsurilor educative neprivative de libertate se stabileşte ţinând
seama de vârsta, personalitatea, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a minorului.
Art. 64: Rolul serviciului de probaţiune în executarea măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Organizarea, supravegherea şi controlul executării măsurilor educative neprivative de libertate se desfăşoară sub
coordonarea serviciului de probaţiune.
(2) Serviciul de probaţiune poate încredinţa supravegherea executării măsurilor educative neprivative de libertate
prevăzute în Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unor instituţii din comunitate dintre cele
incluse în baza de date constituită la nivel naţional potrivit art. 20 alin. (6).
Art. 65: Informarea minorului şi a familiei
(1) După rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a luat faţă de minor o măsură educativă neprivativă de libertate,
judecătorul delegat cu executarea, în aplicarea procedurii prevăzute la art. 511 din Legea nr. 135/2010, fixează un
termen, dispunând aducerea minorului şi citarea reprezentantului legal al acestuia, a reprezentantului serviciului de
probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate şi a persoanelor desemnate cu supravegherea acesteia.
Împreună cu citaţia, serviciului de probaţiune i se comunică şi o copie de pe hotărârea instanţei.
(2) În cadrul întâlnirii, judecătorul delegat îi prezintă minorului şi persoanei desemnate cu supravegherea acestuia
scopul şi conţinutul sancţiunii aplicate, precum şi consecinţele nerespectării acesteia.
CAPITOLUL II: Executarea măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 66: Executarea măsurii educative a stagiului de formare civică
(1) Obiectivul măsurii educative a stagiului de formare civică constă în sprijinirea minorului în conştientizarea
consecinţelor legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi responsabilizarea acestuia cu privire la
comportamentul său.
(2) Cursurile de formare civică se elaborează în baza programei-cadru aprobate prin ordin comun al ministrului justiţiei
şi al ministrului educaţiei naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu
standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate prevăzute la art. 18 alin. (6).
(3) Consilierul de probaţiune sau, după caz, persoana desemnată din cadrul instituţiei din comunitate organizează,
efectuează demersurile necesare în vederea participării minorului şi supraveghează minorul pe durata stagiului de
formare civică.
(4) Includerea minorului într-un curs de formare civică se efectuează în cel mult 60 de zile de la punerea în executare a
hotărârii conform art. 511 din Legea nr. 135/2010.
(5) Stagiul de formare civică este organizat sub forma unor sesiuni continue sau periodice, derulate pe durata a cel
mult 4 luni, şi include unul sau mai multe module cu caracter teoretic sau aplicativ, adaptate vârstei şi personalităţii
minorilor incluşi în respectivul stagiu şi ţinând seama, pe cât posibil, de natura infracţiunii comise. În desfăşurarea
stagiului stabilit de instanţă se va avea în vedere un număr lunar de 8 ore de formare civică.
(6) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte minorul care trebuie
să frecventeze cursul de formare civică decide, pe baza evaluării iniţiale a minorului, instituţia din comunitate în care
urmează să aibă loc acesta, comunicând acestei instituţii copia de pe dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.
(7) Instituţia din comunitate desemnată potrivit alin. (6) sau serviciul de probaţiune, după caz, adaptează conţinutul
concret al stagiului, potrivit programei-cadru prevăzute la alin. (2), în funcţie de particularităţile minorului, cu aprobarea
consilierului de probaţiune.
(8) Desfăşurarea cursului de formare civică se realizează de către un reprezentant al instituţiei din comunitate stabilite
prin decizia prevăzută la alin. (6).
Art. 67: Executarea măsurii educative a supravegherii
(1) Măsura educativă a supravegherii are ca obiectiv participarea minorului la cursuri şcolare sau de formare
profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau a intrării în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta
procesul de îndreptare a acestuia.
(2) Supravegherea şi îndrumarea minorului în executarea măsurii educative a supravegherii se realizează de către
părinţii minorului, cei care l-au adoptat sau tutore. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare,
instanţa dispune încredinţarea supravegherii minorului, pe acelaşi interval de timp, unei persoane de încredere, de
preferinţă unei rude mai apropiate a minorului, la cererea acesteia.
(3) În cazul în care persoana prevăzută la alin. (2) nu este desemnată prin hotărârea instanţei sau persoana
desemnată de instanţă nu mai poate exercita, permanent sau temporar, supravegherea, judecătorul delegat cu
consultarea consilierului de probaţiune desemnează persoana ce urmează să exercite supravegherea. Dispoziţiile art.
65 se aplică în mod corespunzător.
(4) Controlul executării măsurii educative a supravegherii şi controlul îndeplinirii atribuţiilor de către persoana care
exercită supravegherea se realizează de către consilierul de probaţiune.
(5) Supravegherea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic presupun verificarea modului în care acesta
îşi respectă obligaţiile care decurg din statutul său familial, şcolar sau profesional.
(6) În situaţia în care instanţa a dispus în conţinutul măsurii educative a supravegherii participarea minorului la un curs
şcolar sau de formare profesională, iar minorul nu este înscris într-o astfel de formă de învăţământ, dispoziţiile art. 50

Legea 253/2013 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 12 12/17/2020 : lex@snppc.ro



alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(7) Exercitarea supravegherii începe în cel mult 30 de zile de la momentul prezentării minorului şi a persoanei
desemnate cu supravegherea în faţa judecătorului delegat cu executarea în condiţiile art. 511 din Legea nr. 135/2010.
Art. 68: Executarea măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână
(1) Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână are ca obiectiv evitarea contactului minorului cu anumite
persoane sau a prezenţei acestuia în anumite locuri care să îl predispună pe minor la manifestarea unui comportament
infracţional.
(2) Interdicţia impusă minorului de a părăsi locuinţa operează începând cu ora 0,00 a zilei de sâmbătă şi până la ora
24,00 a zilei de duminică.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, datorită cultelor religioase legale din care
fac parte, au alte zile de repaus decât sâmbăta şi duminica.
(4) Măsura educativă se execută pe durata unor sfârşituri de săptămână consecutive, în afară de cazul în care instanţa
sau judecătorul delegat cu executarea, la propunerea consilierului de probaţiune, a dispus altfel, de regulă, sub
supravegherea persoanei majore cu care locuieşte minorul ori a altei persoane majore desemnate de instanţa de
judecată.
(5) În cazul în care persoana majoră în supravegherea căreia se află executarea măsurii nu este desemnată prin
hotărârea instanţei sau persoana desemnată de instanţă nu mai poate exercita, permanent sau temporar,
supravegherea, judecătorul delegat cu consultarea consilierului de probaţiune desemnează persoana ce urmează să
exercite supravegherea. Dispoziţiile art. 65 se aplică în mod corespunzător.
(6) Controlul executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână şi controlul îndeplinirii atribuţiilor de
către persoana care exercită supravegherea se realizează de către consilierul de probaţiune sau, după caz, de
persoana desemnată de acesta din cadrul unei instituţii din comunitate.
(7) În vederea exercitării controlului, minorul care locuieşte singur sau, după caz, persoana prevăzută la alin. (4) are
obligaţia de a permite persoanei desemnate cu controlul executării şi supravegherii executării măsurii efectuarea
vizitelor programate sau inopinate la locuinţa minorului, în zilele în care minorul trebuie să se afle în acel spaţiu potrivit
hotărârii instanţei. Nerespectarea acestei obligaţii de către minor atrage aplicarea dispoziţiilor art. 123 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea obligaţiei de către persoana desemnată cu
supravegherea atrage aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 19.
(8) În situaţia în care instanţa de judecată a stabilit în conţinutul măsurii educative sau consilierul de probaţiune a
stabilit în sarcina minorului participarea la un curs şcolar ori de formare profesională sau participarea la un program de
reintegrare, dispoziţiile art. 50 alin. (1) şi (2) şi ale art. 53 se aplică în mod corespunzător.
(9) Consemnarea la sfârşit de săptămână se pune în executare în termen de cel mult 15 zile de la momentul
prezentării minorului şi a persoanei desemnate cu supravegherea în faţa judecătorului delegat cu executarea în
condiţiile art. 511 din Legea nr. 135/2010.
Art. 69: Executarea măsurii educative a asistării zilnice
(1) Supravegherea executării măsurii educative a asistării zilnice se realizează de consilierul de probaţiune sau, după
caz, de persoana desemnată prin decizia acestuia, din cadrul unei instituţii din comunitate.
(2) Programul zilnic pe care trebuie să îl respecte minorul şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească acesta sunt
stabilite de comun acord de către consilierul de probaţiune şi părinţi, tutore sau altă persoană în grija căreia se află
minorul, cu consultarea acestuia. În caz de dezacord, programul se stabileşte de către judecătorul delegat cu
executarea, prin încheiere motivată, după audierea celor interesaţi. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.
(3) Programul stabilit potrivit alin. (2) va ţine cont de nevoile identificate ale minorului, de situaţia sa socială şi, după
caz, profesională şi de obligaţiile şi interdicţiile impuse acestuia pe perioada executării măsurii. Programul are în vedere
dezvoltarea armonioasă a personalităţii minorului, prin implicarea acestuia în activităţi ce presupun relaţionare socială,
organizarea modului de petrecere a timpului liber şi valorificarea aptitudinilor sale.
(4) În situaţia în care instanţa de judecată a stabilit în conţinutul măsurii educative sau consilierul de probaţiune a
stabilit în sarcina minorului, în conţinutul programului zilnic, participarea la un curs şcolar ori de formare profesională sau
participarea la un program de reintegrare, dispoziţiile art. 50 alin. (1) şi (2) şi ale art. 53 se aplică în mod
corespunzător.
(5) Stabilirea programului zilnic se face în termen de cel mult 30 de zile de la momentul prezentării minorului în faţa
judecătorului delegat cu executarea în condiţiile art. 511 din Legea nr. 135/2010, iar asistarea zilnică începe cel mai
târziu în 5 zile de la stabilirea programului.
(6) În cazul în care măsura asistării zilnice a înlocuit o măsură educativă privativă de libertate, stabilirea programului
zilnic se face în termen de cel mult 15 zile de la punerea în libertate a minorului.
CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
Art. 70: Punerea în executare a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată
(1) Dacă instanţa de judecată a stabilit în sarcina minorului obligaţia prevăzută la art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 50 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(2) Dacă instanţa de judecată a stabilit în sarcina minorului obligaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de
pe dispozitivul hotărârii, după caz, şi persoanelor sau instituţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. m) sau n), abilitate să
supravegheze îndeplinirea acestor obligaţii. În cazul în care s-a stabilit obligaţia prevăzută la art. 121 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea se face Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte minorul. Victima
sau membrul de familie al acesteia la care se referă obligaţia impusă minorului va fi informat şi asupra posibilităţii de a
solicita emiterea unui ordin european de protecţie, în condiţiile legii.

(la data 23-iul-2016 Art. 70, alin. (2) din titlul IV, capitolul III modificat de Art. 26, punctul 2. din titlul II din Legea 151/2016 )

(3) În cazul dispunerii obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică de către consilierul de probaţiune instituţiei în
care urmează să aibă loc controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală menţionate în hotărâre. În cazul în care instituţia
nu este menţionată în hotărâre, consilierul de probaţiune stabileşte, prin decizie, instituţia în care urmează să aibă loc
controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală şi comunică acesteia copia de pe dispozitivul hotărârii, precum şi decizia
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sa.
(4) Costurile controlului, tratamentului sau îngrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat.
(5) Executarea obligaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, începe după cum urmează:
a) la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost stabilite, în cazul obligaţiilor prevăzute la lit. b)-d);
b) la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obligaţiei, stabilit de către consilierul de probaţiune, în
cazul obligaţiilor prevăzute la lit. a), e) şi f).
(6) Executarea obligaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, încetează de drept la data executării sau considerării ca executată a măsurii educative pe care o însoţesc.
Art. 71: Minorul liberat din executarea unei măsuri educative privative de libertate
(1) Dispoziţiile art. 70 se aplică în mod corespunzător în cazul minorului liberat din centrul educativ sau din centrul de
detenţie.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), executarea obligaţiilor încetează de drept la data împlinirii duratei internării.
Art. 72: Acordarea de permisiuni în executarea obligaţiilor
(1) La solicitarea minorului, pentru motive temeinic justificate, consilierul de probaţiune poate acorda, prin decizie, o
permisiune în executarea obligaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Permisiunea prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată pe o perioadă mai mare de 5 zile. Durata permisiunii se
include în termenul de supraveghere.
(3) În situaţia în care instanţa de judecată a impus în sarcina minorului executarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea minorului, pentru motive
obiective, consilierul de probaţiune poate să acorde minorului, prin decizie, permisiunea de a depăşi limita teritorială
stabilită de instanţă. În cazul în care solicitarea minorului priveşte părăsirea teritoriului ţării, durata permisiunii nu poate
depăşi 30 de zile într-un an.
(4) Despre acordarea permisiunii prevăzute la alin. (1) sau (3), consilierul de probaţiune încunoştinţează, după caz,
persoanele sau instituţiile prevăzute la art. 29 lit. m) şi n), precum şi judecătorul delegat cu executarea.
Art. 73
(1) În situaţia în care, pe parcursul supravegherii executării unei măsuri educative, consilierul de probaţiune constată că
este necesară modificarea conţinutului unora dintre obligaţiile impuse de către instanţă, impunerea unor noi obligaţii sau
încetarea executării unora dintre cele dispuse, sesizează instanţa, potrivit art. 121 alin. (4) lit. a) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea minorului, părinţilor,
tutorelui sau a altei persoane în grija căreia se află minorul ori a persoanei vătămate, după consultarea referatului de
evaluare întocmit de consilierul de probaţiune. Referatul de evaluare însoţeşte sesizarea făcută de judecătorul delegat.
Art. 74: Sesizarea instanţei pentru prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative
(1) Dacă minorul nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau obligaţiile impuse, sesizarea instanţei
pentru prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în condiţiile art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către consilierul de probaţiune, potrivit art. 121 alin.
(4) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută de către procuror în cazul comiterii unei noi infracţiuni pe durata măsurii
educative şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea părinţilor, tutorelui sau a altei persoane în grija
căreia se află minorul ori a persoanei vătămate sau a altei persoane interesate, după consultarea referatului de
evaluare întocmit de consilierul de probaţiune. Referatul de evaluare însoţeşte sesizarea făcută de judecătorul delegat.
(3) În înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate instanţa va avea în vedere severitatea acestor măsuri în
ordinea prevăzută la art. 115 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 75: Colaborarea cu serviciul de probaţiune pe durata executării măsurilor educative neprivative de
libertate
(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, consilierul de probaţiune sau, după caz, persoana
desemnată de acesta din cadrul unei instituţii din comunitate colaborează îndeaproape cu părinţii, adoptatorul, tutorele,
curatorul sau o altă persoană însărcinată cu supravegherea minorului.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a înştiinţa consilierul de probaţiune cu privire la nerespectarea de
către minor a oricăreia dintre obligaţiile şi interdicţiile stabilite pentru acesta.
Art. 76: Supravegherea minorului căsătorit
(1) În cazul în care minorul supus unei măsuri educative neprivative de libertate este căsătorit, supravegherea modului
de executare a măsurii se exercită de către consilierul de probaţiune.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care minorul condamnat la o măsură educativă
neprivativă de libertate a devenit major până la momentul încheierii executării măsurii.
TITLUL V: Executarea măsurilor de siguranţă
Art. 77: Executarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical
(1) Executarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical sau a internării medicale se execută potrivit
dispoziţiilor art. 566-571 din Legea nr. 135/2010.
(2) Costurile tratamentului medical sunt acoperite de la bugetul de stat.
Art. 78: Executarea măsurii de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
(1) Punerea în executare a măsurii de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii se face
prin comunicarea de către judecătorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotărârii persoanei juridice
în cadrul căreia persoana exercită respectiva funcţie, profesie, meserie sau activitate, precum şi, dacă este cazul,
persoanei juridice care asigură organizarea şi coordonarea exercitării profesiei sau activităţii respective.
(2) În cazul în care interdicţia vizează o meserie sau altă activitate, comunicarea se face inspectoratului judeţean de
poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul condamnatul.
Art. 79: Executarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale şi a confiscării extinse
(1) Măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse se execută după cum urmează:
a) lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit legii;
b) dacă lucrurile confiscate se află în păstrarea organelor de poliţie sau a altor instituţii, judecătorul delegat cu
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executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organului la care se află. După primirea copiei de pe dispozitiv,
lucrurile confiscate se predau în termen de 30 de zile organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor
legii. La cererea organelor care se ocupă de valorificare, bunurile pot rămâne în custodia poliţiei până la valorificare;
c) când confiscarea priveşte sume de bani ce nu au fost consemnate la unităţi bancare, judecătorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organelor fiscale, în vederea executării confiscării potrivit
dispoziţiilor privind creanţele bugetare;
d) când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, dacă prin lege nu se prevede altfel, aceasta se face în prezenţa unei
comisii formate din judecătorul delegat cu executarea al instanţei de executare, un reprezentant al parchetului de pe
lângă aceeaşi instanţă, un reprezentant al inspectoratului judeţean de poliţie, gestionarul camerei de corpuri delicte în
gestiunea căruia se aflau bunurile supuse distrugerii şi, dacă este cazul, reprezentanţi ai altor autorităţi cu competenţe
în domeniu desemnaţi de judecătorul delegat. Comisia întocmeşte un proces-verbal, care se trimite, în copie, spre a fi
depus la dosarele privind cauzele în care s-a dispus confiscarea respectivelor bunuri. În cazul în care distrugerea nu are
loc în circumscripţia instanţei de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanţa
corespunzătoare în grad în circumscripţia căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite
instanţei de executare.
(2) Cheltuielile de păstrare, întreţinere şi valorificare a bunurilor confiscate se acoperă din preţul obţinut. Dacă nu este
posibilă acoperirea integrală a acestor cheltuieli din preţul obţinut, diferenţa rămâne în sarcina statului.
(3) Cheltuielile de distrugere a bunurilor confiscate rămân în sarcina statului.
(4) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate încunoştinţează judecătorul delegat cu executarea
despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe
baza informaţiilor periodice primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la alte autorităţi competente cu
punerea în executare a acestor măsuri de siguranţă.

(la data 05-nov-2020 Art. 79, alin. (3) din titlul V completat de Art. IV din Legea 228/2020 )

TITLUL VI: Obligaţiile impuse în caz de amânare sau întrerupere a executării pedepsei
detenţiunii pe viaţă sau a închisorii
Art. 80: Punerea în executare a obligaţiilor stabilite de instanţă
(1) Punerea în executare a obligaţiilor impuse potrivit art. 590 din Legea nr. 135/2010 se face prin trimiterea de către
judecătorul delegat cu executarea a unei copii de pe hotărârea organului de poliţie desemnat în cuprinsul hotărârii de
amânare a executării pedepsei închisorii, pentru a lua în evidenţă persoana, jandarmeriei, poliţiei de proximitate,
organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii.
(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică, dacă este cazul, şi unităţii sanitare în care urmează să se
efectueze tratamentul sau serviciului de asistenţă socială din cadrul primăriei, în cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit.
b) din Legea nr. 135/2010.
(3) În cazul impunerii obligaţiei prevăzute la art. 590 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, organul de poliţie
desemnat prin hotărâre va informa victima sau membrii familiei acesteia despre întreruperea executării pedepsei, atunci
când s-a stabilit interdicţia de a comunica sau a se apropia de persoanele menţionate.
Art. 81: Supravegherea respectării obligaţiilor
(1) Supravegherea respectării obligaţiilor stabilite prin hotărârea prin care s-a acordat amânarea sau întreruperea
executării pedepsei se face de către organul de poliţie desemnat de instanţă în cuprinsul hotărârii de amânare sau
întrerupere a executării pedepsei.
(2) Organul de poliţie prevăzut la alin. (1) sesizează de îndată instanţa de executare, în cazul în care constată sau este
încunoştinţat cu privire la nerespectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile impuse.
(3) Unităţile prevăzute la art. 80 sunt obligate să încunoştinţeze de îndată organul de poliţie, în cazul în care constată
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 590 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 135/2010.
(4) Informaţiile prevăzute la art. 590 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 135/2010 se comunică judecătorului delegat cu
executarea din cadrul instanţei de executare. În cazul încălcării acestei obligaţii, judecătorul delegat poate sesiza
instanţa pentru revocarea amânării sau întreruperii executării pedepsei.
TITLUL VII: Măsurile preventive neprivative de libertate
CAPITOLUL I: Măsurile preventive neprivative de libertate aplicabile persoanei fizice
Art. 82: Punerea în executare a controlului judiciar
(1) Organul judiciar care a dispus controlul judiciar trimite o copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care a luat
această măsură secţiei de poliţie în raza căreia domiciliază sau locuieşte persoana în cauză, precum şi, dacă este cazul,
celorlalte instituţii abilitate potrivit art. 83 să supravegheze respectarea obligaţiilor impuse. În cazul cetăţenilor străini
faţă de care s-a impus interdicţia de a părăsi ţara, comunicarea se face şi Oficiului Român pentru Imigrări.
(2) În cazul în care organul judiciar a impus obligaţia prevăzută la art. 215 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 135/2010 cu
referire la persoana vătămată sau membrii familiei acesteia, comunicarea prevăzută la alin. (1) se face şi persoanei
vătămate.
(21) În cazul în care organul judiciar a impus una dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea
nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoana vătămată sau membrii familiei acesteia,
aceştia vor fi informaţi cu privire la posibilitatea de solicitare a unui ordin european de protecţie în condiţiile legii.

(la data 23-iul-2016 Art. 82, alin. (2) din titlul VII, capitolul I completat de Art. 26, punctul 3. din titlul II din Legea 151/2016 )

(3) După primirea copiei de pe actul prin care s-a dispus controlul judiciar, organul de poliţie procedează de îndată la
stabilirea programului de supraveghere şi cheamă persoana aflată sub control judiciar, pentru a-i aduce la cunoştinţă
acest program.
(4) Revocarea sau modificarea conţinutului controlului judiciar se comunică în condiţiile alin. (1) şi (2).
Art. 83: Supravegherea îndeplinirii obligaţiilor din conţinutul controlului judiciar
(1) Dacă prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului sau a instanţei a fost impusă inculpatului
respectarea uneia sau mai multor obligaţii dintre cele prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 135/2010,
supravegherea respectării acestora se face după cum urmează:
a) de către organul de poliţie în raza căruia domiciliază sau locuieşte inculpatul, în cazul obligaţiilor prevăzute la art. 215
alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi h)-j) din Legea nr. 135/2010;
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b) de către organul de poliţie în raza căruia domiciliază sau locuieşte inculpatul şi de instituţia sanitară în care urmează
a se efectua tratamentul, în cazul obligaţiei prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 135/2010;
c) de către organul de poliţie în raza căruia domiciliază sau locuieşte inculpatul şi de către banca sau băncile la care
inculpatul are deschise conturi, în cazul obligaţiei prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 135/2010.
(2) Supravegherea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 135/2010 se face în condiţiile
stabilite prin lege specială.
(3) În cazul constatării nerespectării obligaţiilor impuse, instituţiile prevăzute la alin. (1) vor sesiza de îndată organul
judiciar care a dispus controlul judiciar.
Art. 84: Controlul judiciar pe cauţiune
În cazul dispunerii controlului judiciar pe cauţiune, dispoziţiile art. 82 şi 83 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL II: Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice
Art. 85: Executarea măsurilor preventive luate faţă de persoana juridică
(1) Punerea în executare a măsurilor preventive luate, potrivit art. 493 din Legea nr. 135/2010, în cursul procesului
penal faţă de persoana juridică se face prin trimiterea unei copii de pe încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi,
după cum urmează:
a) Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru cazul în care persoana juridică respectivă este societate
comercială, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul comerţului computerizat pentru persoane juridice şi persoane
fizice;
b) Ministerului Justiţiei, pentru cazul în care persoana juridică se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea înscrierii menţiunii în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi
federaţii;
c) Tribunalului Bucureşti, pentru cazul partidelor politice, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul partidelor politice;
d) judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are sediul sindicatul, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile
Legii nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul special;
e) judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile
Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii menţiunii în Registrul societăţilor agricole;
f) instituţiei publice competente cu înregistrarea activităţii respective, pentru persoanele juridice înfiinţate prin acte
normative;
g) altor instituţii abilitate prin lege să procedeze la autorizarea înfiinţării sau la înregistrarea unei persoane juridice, alta
decât cele prevăzute la lit. a)-f).
(2) În cazul prelungirii duratei măsurilor preventive, comunicarea prevăzută la alin. (1) se face pentru fiecare
prelungire.
(3) La încetarea măsurii preventive, instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) radiază din registre menţiunile specifice
efectuate.
Art. 86: Nerespectarea măsurilor preventive luate faţă de persoana juridică
(1) Efectuarea de către persoana juridică a unor operaţiuni cu încălcarea măsurii preventive dispuse atrage nulitatea
absolută a actelor juridice încheiate.
(2) Nerespectarea măsurilor preventive luate faţă de persoana juridică atrage şi nerestituirea cauţiunii stabilite potrivit
art. 493 alin. (2) din Legea nr. 135/2010.
TITLUL VIII: Executarea obligaţiilor stabilite de procuror în cazul renunţării la urmărirea
penală
Art. 87: Executarea obligaţiilor legate de repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune
(1) În cazul în care procurorul a stabilit obligaţia prevăzută la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 135/2010, persoana
faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală trebuie ca, în termen de 6 luni de la comunicarea ordonanţei, să facă
dovada îndeplinirii obligaţiilor civile, după cum urmează:
a) prin declaraţia părţii civile, făcută în faţa procurorului sau autentificată la notar;
b) prin depunerea actului juridic care consemnează modalitatea de reparare a prejudiciului, convenită de părţi;
c) prin depunerea recipisei de plată sau de consemnare a sumei reprezentând despăgubirile pe numele părţii civile;
d) prin proces-verbal întocmit de organul de poliţie privind restituirea bunului sau restabilirea situaţiei anterioare.
(2) În cazul în care, anterior emiterii ordonanţei procurorului sau în termen de 6 luni de la comunicarea ordonanţei, s-a
pronunţat o hotărâre definitivă a instanţei civile cu privire la cuantumul despăgubirilor, obligaţia de reparare prevăzută la
alin. (1) se va raporta la acel cuantum.
(3) În cazul în care inculpatul şi partea civilă nu ajung la un acord cu privire la cuantumul despăgubirilor datorate sau la
modalitatea de reparare a prejudiciului, părţile se pot adresa instanţei civile. În acest caz, nu se va dispune revocarea
renunţării la urmărirea penală pe motivul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr.
135/2010.
(4) Obligaţia prevăzută la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 135/2010 nu se consideră neîndeplinită şi nu atrage
revocarea ordonanţei prin care s-a dispus renunţarea la urmărire atunci când persoana faţă de care s-a dispus
renunţarea dovedeşte că nu dispune de mijloacele necesare reparării integrale a prejudiciului, dar a reparat o parte din
acesta, corespunzător posibilităţilor sale.
Art. 88: Executarea obligaţiei de a cere public scuze persoanei vătămate
(1) Inculpatul poate transmite persoanei vătămate scuze, fie prin folosirea unor mijloace de comunicare în masă, fie în
mod direct, cu condiţia să fie de faţă două sau mai multe persoane, în afară de inculpat şi persoana vătămată, în
prezenţa unui reprezentant al poliţiei.
(2) În cazul în care infracţiunea s-a comis în public, procurorul poate stabili ca scuzele să fie prezentate în împrejurări
similare celor în care s-a comis infracţiunea, cu condiţia prezenţei a două sau mai multe persoane în afară de inculpat şi
persoana vătămată, în prezenţa unui reprezentant al poliţiei.
(3) Dovada îndeplinirii obligaţiei se face prin prezentarea înregistrării sau a textului scris care a fost difuzat ori a
procesului-verbal întocmit de organul de poliţie.
(4) În cazul în care constată că mesajul transmis persoanei vătămate nu reprezintă o cerere de scuze sau nu a fost
respectată condiţia publicităţii, procurorul va dispune transmiterea unui alt mesaj sau va revoca ordonanţa prin care s-
a renunţat la urmărire.
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Art. 89: Prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii
(1) În cazul în care s-a dispus prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, procurorul decide ca munca să
se execute:
a) în cadrul unui serviciu din cadrul autorităţilor locale în circumscripţia cărora locuieşte persoana faţă de care s-a
renunţat la urmărirea penală; sau
b) în cadrul unei instituţii din comunitate abilitate potrivit procedurii prevăzute la art. 20, dacă aceasta şi-a exprimat în
scris acordul pentru primirea la muncă a persoanei faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi are locuri disponibile
neocupate în cadrul colaborării cu serviciul de probaţiune.
(2) O zi de muncă neremunerată în folosul comunităţii înseamnă două ore de activitate prestată efectiv.
(3) Îndrumarea şi verificarea modalităţii efective în care persoana desfăşoară munca în folosul comunităţii se
realizează de către un reprezentant al instituţiei din comunitate în cadrul căreia se efectuează munca.
(4) Procurorul poate solicita organului de poliţie în circumscripţia căruia se afla instituţia unde se va presta munca
neremunerată în folosul comunităţii verificarea modului de îndeplinire a obligaţiei.
(5) După executarea obligaţiei, instituţia din comunitate unde s-a executat munca neremunerată în folosul comunităţii
are obligaţia de a comunica persoanei faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală o adeverinţă care atestă că munca
neremunerată în folosul comunităţii a fost executată. Adeverinţa se depune la procuror, pentru dovedirea îndeplinirii
obligaţiei.
(6) Dispoziţiile art. 51 alin. (3)-(7) şi art. 52 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.
(7) Dacă, pe parcursul executării muncii neremunerate în folosul comunităţii, intervine o împrejurare care pune
persoana în imposibilitate de a continua prestarea muncii, aceasta îl va înştiinţa de îndată pe procuror, care va lua
măsurile necesare.
Art. 90: Frecventarea unui program de consiliere
(1) În cazul în care s-a dispus frecventarea unui program de consiliere, persoana faţă de care s-a renunţat la urmărirea
penală este obligată ca în termenul stabilit de procuror să identifice şi să urmeze pe cheltuială proprie un program de
consiliere indicat de procuror, în cadrul unei instituţii din comunitate dintre cele incluse în baza de date constituită la nivel
naţional potrivit art. 20 alin. (6).
(2) După executarea obligaţiei, instituţia din comunitate care a organizat programul are obligaţia de a comunica
persoanei faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală o adeverinţă care atestă că persoana a urmat programul
respectiv. Adeverinţa se depune la procuror, pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiei.
TITLUL IX: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 91: Aplicarea prezentei legi în cazul străinilor
Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi străinilor ori apatrizilor care se află în cursul unor proceduri
în faţa organelor judiciare sau în executarea unei pedepse ori măsuri neprivative de libertate în România, cu excepţia
situaţiei în care legislaţia specială în domeniu prevede altfel.
Art. 92: Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta, prin hotărâre, regulamentul
de aplicare a dispoziţiilor acesteia, prevăzut la art. 19 alin. (2).
(3) În termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta, prin hotărâre, standardele minime
de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate, prevăzute la art. 18 alin. (6).
(4) În termen de 60 de zile de la publicarea hotărârii Guvernului privind standardele minime de lucru în probaţiune
pentru instituţiile din comunitate, prevăzută la alin. (3), ministrul justiţiei şi ministrul educaţiei naţionale vor emite
ordinul comun pentru aprobarea programei-cadru, prevăzută la art. 66 alin. (2).
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 513 din data de 14 august 2013
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LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(la data 11-apr-2016 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2016 )
(la data 14-aug-2013 actul a fost promulgata de Decretul 697/2013 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Legalitatea executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate se realizează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal,
ale Codului de procedură penală şi ale prezentei legi.
Art. 2: Temeiul executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
(1) Pedepsele şi măsurile educative privative de libertate se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti
definitive.
(2) Reţinerea se execută numai în temeiul ordonanţei prin care s-a dispus această măsură, potrivit dispoziţiilor Codului
de procedură penală.
(3) Arestul la domiciliu se execută numai în temeiul încheierii dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de
judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de instanţa de judecată, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură
penală.
(4) Arestarea preventivă se execută numai în baza mandatului de arestare preventivă, emis potrivit dispoziţiilor
Codului de procedură penală.
Art. 3: Scopul executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
(1) Scopul executării pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate este prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni.
(2) Prin executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate se urmăreşte formarea unei atitudini
corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea reintegrării în
societate a deţinuţilor sau persoanelor internate.
Art. 4: Respectarea demnităţii umane
Pedepsele şi măsurile privative de libertate se execută în condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane.
Art. 5: Interzicerea supunerii la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente
(1) Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse sau a unei alte măsuri privative de
libertate la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.
Art. 6: Interzicerea discriminării
(1) În timpul executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate este interzisă orice formă de discriminare pe
temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine
socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA sau pentru alte temeiuri de acelaşi fel.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.
Art. 7: Exercitarea drepturilor
Deţinuţii îşi exercită toate drepturile civile şi politice, cu excepţia celor care au fost interzise, potrivit legii, prin hotărârea
definitivă de condamnare, precum şi a celor a căror neexercitare sau exercitare restrânsă rezultă inerent din privarea
de libertate ori din raţiuni de menţinere a siguranţei deţinerii.
TITLUL II: Judecătorul de supraveghere a privării de libertate
Art. 8: Desemnarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi a grefierului
(1) Preşedintele curţii de apel în a cărei rază teritorială funcţionează un penitenciar, un centru de reţinere şi arestare
preventivă, un centru de arestare preventivă, un centru educativ ori un centru de detenţie desemnează, anual, unul sau
mai mulţi judecători de supraveghere a privării de libertate, de la instanţele din raza curţii de apel.
(2) Preşedintele curţii de apel desemnează, în aceleaşi condiţii, unul sau mai mulţi judecători supleanţi, care îşi vor
exercita atribuţiile de supraveghere a executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pe durata imposibilităţii
exercitării acestora de către judecătorul titular.
(3) Desemnarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate şi a supleanţilor se face în baza acordului prealabil
scris al acestora, cu precădere dintre judecătorii care, anterior, au avut aceeaşi calitate ori au exercitat atribuţii în
cadrul compartimentului de executări penale al instanţei.
(4) Preşedintele curţii de apel desemnează, anual, grefieri şi grefieri supleanţi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la
biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
Art. 9: Activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate
(1) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezenta lege. Pe durata
exercitării atribuţiilor privind supravegherea executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, judecătorii nu pot
desfăşura alte activităţi la instanţa din cadrul căreia au fost desemnaţi.
(2) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate exercită următoarele atribuţii administrative şi administrativ-
jurisdicţionale:
a) soluţionează plângerile deţinuţilor privind exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege;
b) soluţionează plângerile privind stabilirea şi schimbarea regimurilor de executare a pedepselor şi a măsurilor educative
privative de libertate;
c) soluţionează plângerile deţinuţilor privind aplicarea sancţiunilor disciplinare;
d) participă la procedura refuzului de hrană;
e) participă, în calitate de preşedinte, la şedinţele comisiei pentru liberare condiţionată;
f) exercită orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.
(3) Atribuţiile administrativ-jurisdicţionale se exercită în cadrul procedurilor speciale prevăzute în prezenta lege şi se
finalizează printr-un act administrativ-jurisdicţional, denumit încheiere.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate audia orice persoană, poate
solicita informaţii ori înscrisuri de la administraţia locului de deţinere, poate face verificări la faţa locului şi are acces la
dosarul individual al deţinuţilor, la evidenţe şi orice alte înscrisuri sau înregistrări necesare pentru exercitarea atribuţiilor
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prevăzute de lege.
(5) Încheierile judecătorului de supraveghere a privării de libertate devenite executorii, precum şi dispoziţiile scrise date
administraţiei locului de deţinere în procedura refuzului de hrană, potrivit legii, sunt obligatorii.
(6) Administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere şi arestare preventivă, centrului de arestare
preventivă, centrului educativ şi centrului de detenţie pune la dispoziţia judecătorului un spaţiu amenajat. Ministerul
Justiţiei asigură dotarea spaţiului cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestuia.
TITLUL III: Executarea pedepselor privative de libertate
CAPITOLUL I: Organizarea executării pedepselor privative de libertate
Art. 10: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţia publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Justiţiei, având ca scop coordonarea şi controlul activităţii unităţilor care se organizează şi funcţionează în subordinea
sa.
(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(3) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigurată de un director general, numit prin ordin al
ministrului justiţiei.
(4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite.
(5) Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din
venituri proprii.
Art. 11: Penitenciarele
(1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.
(2) Penitenciarele se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, au personalitate juridică şi sunt în subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Organizarea şi funcţionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În cadrul penitenciarelor se pot înfiinţa, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, secţii interioare sau exterioare, în raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate,
categoriile de persoane condamnate şi cerinţele speciale de protecţie a anumitor categorii de deţinuţi.
(5) Penitenciarul în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate se stabileşte de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor. La stabilirea penitenciarului se are în vedere ca acesta să fie situat cât mai aproape de
localitatea de domiciliu a persoanei condamnate, ţinându-se seama şi de regimul de executare, măsurile de siguranţă
ce trebuie luate, nevoile de reintegrare socială identificate, sex şi vârstă.
*) ICCJ admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că: Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele
condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere la data
formulării cererii, indiferent dacă locul de deţinere este reprezentat de penitenciarul stabilit iniţial sau de penitenciarul
stabilit prin transferarea definitivă ori temporară a persoanei condamnate.

(la data 22-oct-2018 Art. 11, alin. (5) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2018 )

Art. 12: Penitenciarele speciale
(1) Pentru anumite categorii de deţinuţi se pot înfiinţa penitenciare speciale, în condiţiile art. 11 alin. (2) şi (3).
(2) Penitenciarele speciale sunt:
a) penitenciare pentru tineri;
b) penitenciare pentru femei;
c) penitenciare-spital.
(3) În condiţiile art. 11 alin. (2) şi (3), se pot stabili penitenciare cu rol de coordonare a penitenciarelor dintr-o zonă
geografică.
(4) Atribuţiile penitenciarelor cu rol de coordonare a penitenciarelor dintr-o zonă geografică se stabilesc prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 13: Secţiile speciale de arestare preventivă
În cadrul penitenciarelor se pot înfiinţa secţii speciale de arestare preventivă, prin decizie a directorului general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 14: Secţiile speciale de executare a măsurilor educative privative de libertate
Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc penitenciarele în care vor
funcţiona secţii speciale pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate.
CAPITOLUL II: Siguranţa penitenciarelor
Art. 15: Condiţii generale
(1) Siguranţa deţinerii se referă la totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia penitenciarului în scopul impunerii
unor restricţii în ceea ce priveşte libertatea de mişcare a deţinuţilor, astfel încât să prevină săvârşirea de noi infracţiuni,
să fie împiedicată sustragerea lor de la executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, precum şi pentru
protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii acestora, a personalului locului de deţinere şi a oricăror altor
persoane.
(2) Activităţile desfăşurate de administraţia penitenciarului pentru realizarea siguranţei deţinerii constau în luarea
măsurilor de pază, escortare, însoţire şi supraveghere, în scopul menţinerii ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor.
(3) Măsurile necesare pentru siguranţa penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului
justiţiei.
(4) Penitenciarele dispun de amenajările, dispozitivele, personalul şi mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea
şi controlul perimetrelor, spaţiilor interioare şi căilor de acces, precum şi de armamentul şi muniţia necesare.
(5) În cazul manifestărilor care tulbură ordinea şi liniştea publică din cadrul penitenciarelor sau pun în pericol viaţa ori
integritatea corporală a persoanelor sau securitatea bunurilor şi care depăşesc posibilităţile de intervenţie ale
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne acordă, la solicitare, sprijinul necesar.
Art. 16: Utilizarea mijloacelor de imobilizare
(1) Folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât în situaţii în care alte măsuri de
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menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor nu au dat rezultate în una dintre următoarele situaţii:
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor;
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor persoane ori producerea de
pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deţinuţilor la o dispoziţie a organelor
judiciare sau personalului locului de deţinere.
(2) Mijloacele de imobilizare ce pot fi folosite în scopul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la
art. 15 alin. (3).
(3) Folosirea mijloacelor de imobilizare este permisă numai pe durata pentru care aceasta este strict necesară.
(4) Folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual, fără a depăşi nevoile reale de imobilizare a deţinuţilor, şi
încetează de îndată ce scopul intervenţiei a fost realizat.
(5) Utilizarea mijloacelor de imobilizare trebuie autorizată în prealabil de către directorul penitenciarului, cu excepţia
cazurilor în care urgenţa nu permite acest lucru, situaţie care este de îndată adusă la cunoştinţa directorului.
(6) Organele judiciare apreciază cu privire la aplicarea, menţinerea sau îndepărtarea mijloacelor de imobilizare, pe
durata prezenţei deţinuţilor în faţa acestora.
Art. 17: Măsuri în caz de evadare
(1) În cazul producerii unei evadări, în sensul art. 285 din Codul penal, administraţia penitenciarului anunţă de îndată
organele competente ale Ministerului Afacerilor Interne pentru luarea măsurilor în vederea urmăririi şi prinderii
deţinutului, furnizând acestora datele şi informaţiile necesare.
(2) Personalul locului de deţinere poate desfăşura activităţi de căutare a persoanei aflate în situaţia prevăzută la alin.
(1) pe o durată ce nu poate depăşi 24 de ore, cu excepţia situaţiilor în care există date precise, informaţii ori indicii
despre aceasta.
Art. 18: Controlul antiterorist şi de specialitate la intrarea în locul de deţinere
(1) Toate persoanele şi bagajele aflate asupra acestora, precum şi mijloacele de transport care au acces în penitenciar
sunt supuse controlului de specialitate şi antiterorist.
(2) Controlul de specialitate cuprinde toate activităţile desfăşurate de personal pentru stabilirea calităţii persoanelor
care au acces în locul de deţinere şi pentru descoperirea şi ridicarea obiectelor interzise a se afla în posesia, folosinţa
sau păstrarea deţinuţilor.
(3) Controlul antiterorist cuprinde toate activităţile desfăşurate de personal, folosind mijloacele tehnice din dotare,
pentru descoperirea de armament, muniţie, substanţe explozive, alte materiale sau subansamble care pot contribui la
fabricarea de arme sau bombe artizanale.
(4) Accesul persoanelor şi al mijloacelor de transport în penitenciar se face cu acordul directorului acestuia, cu excepţia
categoriilor de persoane stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3), ale căror prerogative permit intrarea în
penitenciar.
Art. 19: Percheziţionarea deţinuţilor
(1) Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a situaţiilor de risc, precum şi pentru ridicarea obiectelor interzise,
deţinuţii sunt supuşi percheziţiei.
(2) Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit asupra deţinuţilor, echipamentului, bagajelor,
cazarmamentului, camerelor de deţinere şi tuturor locurilor unde aceştia au acces.
(3) Percheziţia se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu deţinuţii percheziţionaţi şi în condiţii în care să nu fie
afectată demnitatea deţinuţilor.
(4) Desfăşurarea percheziţiei corporale amănunţite se realizează cu respectarea dreptului persoanei percheziţionate la
viaţa intimă.
(5) Percheziţiile asupra cavităţilor corporale ale deţinuţilor pot fi realizate numai de către personalul medical.
(6) Percheziţionarea bagajelor şi a bunurilor personale se face în prezenţa persoanei în cauză sau a altui deţinut, atunci
când aceasta nu este prezentă.
(7) Tipurile percheziţiei, modalităţile de efectuare, asigurarea tehnico-materială necesară efectuării acesteia, precum şi
documentele ce se întocmesc cu acest prilej se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3).
Art. 20: Confiscarea bunurilor şi sumelor de bani
(1) Bunurile interzise şi sumele de bani găsite asupra deţinuţilor, cu prilejul percheziţiilor, se confiscă. Bunurile
confiscate se valorifică sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.
(2) Procedura de valorificare şi de distrugere a bunurilor confiscate se stabileşte prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
Art. 21: Portul armelor de foc
(1) Portul şi uzul armelor de foc sau al altor arme neletale este permis personalului care asigură paza penitenciarelor
sau execută misiuni de pază şi escortare a deţinuţilor în afara penitenciarelor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
(2) Portul şi uzul armelor de foc sau al altor arme neletale este interzis în sectorul de deţinere, astfel cum este definit
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu excepţia unor incidente critice definite în regulamentul prevăzut la art.
15 alin. (3), cazuri în care se delimitează vizibil un perimetru interior.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul din penitenciare poate folosi mijloacele tehnice din dotare, în
condiţiile legii.
Art. 22: Recoltarea de probe biologice
În cazul în care există indicii că un deţinut a consumat substanţe stupefiante, alcool ori substanţe toxice sau a ingerat
fără prescripţie medicală medicamente de natură a crea tulburări de comportament, directorul penitenciarului dispune,
cu avizul judecătorului de supraveghere a privării de libertate, ca acesta să fie supus recoltării probelor biologice prin
mijloace noninvazive ale corpului, în vederea testării, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Art. 23: Cazarea temporară în camera de protecţie şi supravegherea deţinuţilor prin intermediul camerelor
de luat vederi
(1) Dacă există indicii că un deţinut intenţionează să recurgă la acte de autoagresiune sau de suicid, să rănească o altă
persoană, să distrugă bunuri ori să tulbure în mod grav ordinea, directorul penitenciarului poate dispune ca acesta să fie
cazat individual într-o încăpere anume destinată şi amenajată.
(2) Pe perioada cazării în camera de protecţie, deţinutul este observat permanent prin intermediul camerelor de luat
vederi.
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(3) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi luată până la încetarea stării care a generato, dar nu mai mult de 24 de ore.
(4) În ipoteza cazării în camera de protecţie pentru prevenirea autoagresiunii ori suicidului, personalul medical are
obligaţia de a monitoriza şi evalua starea deţinutului, ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată la 4 ore.
(5) Pe perioada cazării în camera de protecţie, deţinutul este consiliat psihologic.
(6) Deţinuţii cazaţi în camera de protecţie iau masa şi îşi satisfac necesităţile fiziologice în alt spaţiu decât cel în care
sunt cazaţi.
Art. 24: Deţinuţii care prezintă risc
Deţinuţilor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului li se aplică măsuri de pază, supraveghere şi escortare
sporite, fără a le fi afectate drepturile prevăzute de prezenta lege.
Art. 25: Cazarea pe durata cercetării disciplinare
Pe durata cercetării disciplinare, directorul penitenciarului poate dispune preventiv, din motive de siguranţă, cazarea
într-un alt spaţiu de deţinere a deţinutului cercetat pentru comiterea unei abateri disciplinare.
Art. 26: Informarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate
Folosirea mijloacelor de imobilizare şi a armamentului, cazarea temporară a deţinutului în camera de protecţie şi
supravegherea prin intermediul camerelor de luat vederi sunt aduse, în scris, la cunoştinţa judecătorului de
supraveghere a privării de libertate.
Art. 27: Supravegherea electronică la distanţă
(1) Deţinuţii pot fi supravegheaţi electronic la distanţă.
(2) Categoriile de deţinuţi şi cazurile în care pot fi supravegheaţi electronic la distanţă se stabilesc prin regulamentul de
aplicare a prezentei legi.
Art. 28: Protecţia martorilor ameninţaţi şi deţinuţilor vulnerabili
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia penitenciarului au obligaţia de a asigura, în condiţiile legii,
protecţia şi asistenţa martorului ameninţat sau vulnerabil, care execută o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate.
(2) Protecţia şi asistenţa deţinuţilor vulnerabili se asigură în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Criteriile privind vulnerabilitatea şi măsurile de protecţie se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 29: Audierile prin videoconferinţă
(1) În cazul în care un deţinut urmează să fie audiat în cadrul unei proceduri prevăzute de prezenta lege de către
personalul sau judecătorul de supraveghere a privării de libertate din alt penitenciar decât cel în care se află deţinutul,
audierea poate avea loc prin videoconferinţă. În cazul în care un deţinut urmează să fie audiat în cadrul oricărei
proceduri judiciare sau al unei proceduri prevăzute de prezenta lege, audierea poate avea loc prin videoconferinţă.
(2) Directorul penitenciarului în care se află deţinutul primeşte cererea de audiere şi este competent să dispună asupra
datei de realizare a acesteia.
(3) Audierea prin videoconferinţă se desfăşoară potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(4) Dacă deţinutul este asistat de un apărător, ales sau numit din oficiu, administraţia penitenciarului va permite
accesul acestuia în camera de videoconferinţă, alături de persoana pe care o reprezintă.
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi traducătorului sau interpretului.
(6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul deţinuţilor aflaţi în secţiile exterioare ale
unui penitenciar, centre de reţinere şi arestare preventivă, centre educative sau centre de detenţie, precum şi în cazul
altor proceduri judiciare din alte materii, în măsura în care audierea prin videoconferinţă este posibilă din punct de
vedere tehnic.
CAPITOLUL III: Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
Dispoziţii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 30
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza executării
pedepselor privative de libertate.
(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv şi regresiv,
persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate asigură respectarea şi protejarea vieţii, sănătăţii şi
demnităţii persoanelor condamnate, a drepturilor şi libertăţilor acestora, fără să cauzeze suferinţe fizice şi nici să
înjosească persoana condamnată.
Art. 31: Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea descrescătoare a gradului de
severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenţiază în raport cu gradul de limitare a libertăţii
de mişcare a persoanelor condamnate, modul de acordare a drepturilor şi de desfăşurare a activităţilor, precum şi cu
condiţiile de detenţie.
Art. 32: Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate
(1) În fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare
a pedepselor privative de libertate, alcătuită din: directorul penitenciarului, care este şi preşedintele comisiei, şeful
serviciului sau biroului pentru aplicarea regimurilor şi şeful serviciului sau biroului educaţie ori şeful serviciului sau biroului
asistenţă psihosocială.
(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) se asigură de către şeful serviciului sau biroului evidenţă din
penitenciarul respectiv.
(3) Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate îşi desfăşoară activitatea,
de regulă, o dată pe săptămână.
Art. 33: Aplicarea provizorie a regimului de executare
(1) După terminarea perioadei de carantină şi observare prevăzute la art. 44, persoanei condamnate căreia nu i s-a
stabilit regimul de executare i se aplică provizoriu regimul de executare corespunzător cuantumului pedepsei pe care o
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execută, potrivit art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi art. 38 alin. (1).
(2) În cazul persoanelor iniţial arestate preventiv, regimul provizoriu se aplică de la momentul primirii mandatului de
executare a pedepsei, până la prima întrunire a comisiei prevăzute la art. 32.
(3) Aplicarea regimului provizoriu se face în baza deciziei directorului penitenciarului, care este executorie şi definitivă.
(4) Regimul de executare stabilit pentru persoanele condamnate şi arestate preventiv în altă cauză se suspendă până
la încetarea arestului preventiv. Pe perioada de suspendare se aplică regimul specific arestaţilor preventiv.
Art. 34: Regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi
persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului.
(2) Criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului pe care îl prezintă persoana condamnată pentru siguranţa
penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina
includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă sunt supuse unor măsuri stricte de
pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, de regulă, individual, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare
profesională, în grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 35: Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni locomotorii grave.
(2) Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. a) execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis.
Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe
perioada cât durează cauza care a impus neaplicarea regimului de maximă siguranţă.
(3) La data încetării cauzei care a determinat neaplicarea regimului de maximă siguranţă, situaţia persoanei
condamnate este analizată în condiţiile art. 40.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor condamnate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, stabilit
ca atare, potrivit criteriilor şi procedurii de evaluare a riscului prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 36: Regimul închis
(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu
depăşeşte 13 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi comportarea
acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de
executare imediat inferior sau superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă, în comun, prestează muncă
şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase,
instruire şcolară şi formare profesională, în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot presta munca şi pot desfăşura activităţi
educative şi culturale în afara penitenciarului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului
penitenciarului.
(5) Măsurile de siguranţă specifice regimului închis se aplică persoanelor condamnate, altele decât cele din regimul de
maximă siguranţă, transferate temporar într-un alt penitenciar, pentru prezentarea în faţa organelor judiciare.
(6) Măsurile de siguranţă specifice regimului închis se aplică deţinuţilor internaţi în penitenciare-spital şi în infirmeria
penitenciarului.
Art. 37: Regimul semideschis
(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu
depăşeşte 3 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi comportarea
acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de
executare imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare
a prezentei legi.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în comun, se pot deplasa
neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, sub
supraveghere, în grupuri, în spaţii din interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta muncă şi desfăşura activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi
formare profesională, în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronică, în condiţiile stabilite prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 38: Regimul deschis
(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi comportarea
acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de
executare imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite
în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot presta munca şi pot desfăşura activităţi educative, culturale,
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terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în
afara penitenciarului, fără supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Persoanele condamnate din regimul deschis sunt analizate în comisia prevăzută la art. 32 numai dacă se impune
schimbarea regimului de executare într-unul superior ca grad de severitate.
Art. 39: Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileşte de către comisia prevăzută la art. 32 la prima
întrunire a acesteia, după terminarea perioadei de carantină şi observare sau după aplicarea regimului provizoriu.
(2) La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în programe educaţionale, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.
(3) Decizia de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate
împreună cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva modului de stabilire
a regimului de executare, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de
libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat decizia de stabilire a regimului de executare a pedepselor
privative de libertate.
(4) Plângerea nu suspendă executarea hotărârii comisiei.
(5) Persoana condamnată poate fi ascultată, la locul de deţinere, de judecătorul de supraveghere a privării de libertate.
(6) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluţionează plângerea în termen de 10 zile de la data primirii
acesteia şi pronunţă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare stabilit de comisia prevăzută la art. 32;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, tardivă sau inadmisibilă;
c) ia act de retragerea plângerii.
(7) Încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei
penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronunţării acesteia.
(8) Încheierea este executorie de la data comunicării către administraţia penitenciarului.
(9) Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la
penitenciarul a cărui comisie a stabilit regimul de executare.
(10) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia
penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile
de la comunicarea încheierii.
(11) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea.
(12) Contestaţiile se înaintează judecătoriei, împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea
acestora.
(13) Contestaţia nu suspendă executarea încheierii.
(14) Contestaţia se judecă, în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate şi a administraţiei penitenciarului.
(15) Persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot depune memorii şi concluzii scrise.
(16) Persoana condamnată este adusă la judecată doar la solicitarea instanţei, în acest caz fiind audiată.
(17) Asistenţa juridică nu este obligatorie. În cazul în care procurorul şi reprezentantul administraţiei penitenciarului
participă la judecată, aceştia pun concluzii.
(18) Instanţa se pronunţă prin sentinţă definitivă, în şedinţă publică.
(19) Sentinţa se comunică persoanei condamnate şi administraţiei penitenciarului.
Art. 40: Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de comisia prevăzută la art. 32.
(2) Comisia prevăzută la art. 32 are obligaţia ca, după executarea a 6 ani şi 6 luni, în cazul pedepselor cu detenţiunea
pe viaţă, şi a unei cincimi din durata pedepsei cu închisoarea, precum şi în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (3), să
analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la
cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură.
(3) Comisia prevăzută la art. 32 va dispune schimbarea regimului de maximă siguranţă în regim închis în cazul
persoanelor condamnate care au împlinit vârsta de 65 de ani.
(4) În activitatea sa, comisia ţine cont şi de rezultatele aplicării instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor
desfăşurate de deţinuţi, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de
severitate se poate dispune, ţinându-se seama de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, dacă persoana
condamnată:
a) a avut o bună conduită, stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile aplicate şi nu a recurs la
acţiuni care indică o constantă negativă a comportamentului;
b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.

(la data 21-iul-2017 Art. 40, alin. (5), litera B. din titlul III, capitolul III modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 169/2017 )

(6) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune, în orice
moment al executării pedepsei, dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau a fost sancţionată disciplinar
pentru o abatere disciplinară foarte gravă sau pentru mai multe abateri disciplinare grave.
(7) Dacă persoana condamnată a fost inclusă în categoria celor cu grad de risc pentru siguranţa penitenciarului, în
condiţiile art. 34 alin. (1) teza finală, se dispune schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
în regimul de maximă siguranţă.
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(8) Hotărârea comisiei prevăzute la art. 32, prin care se dispune menţinerea sau schimbarea regimului de executare,
cuprinde şi termenul de reanalizare care nu poate fi mai mare de un an.
(9) Comisia prevăzută la art. 32 are obligaţia de a analiza, periodic, situaţia persoanei condamnate, la împlinirea
termenului stabilit conform prevederilor alin. (8).
(10) În cazul în care unei persoane condamnate i s-a schimbat regimul de executare în condiţiile alin. (7), trecerea în
regimul imediat inferior ca grad de severitate, potrivit art. 31, se poate face numai după executarea fracţiunilor
prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la împlinirea termenului stabilit la alin. (8).
(11) Hotărârea de schimbare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate se comunică persoanei
condamnate împreună cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva
hotărârii comisiei, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate,
în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea.
(12) Persoana condamnată poate fi ascultată, la locul de deţinere, de judecătorul de supraveghere a privării de
libertate.
(13) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluţionează plângerea în termen de 10 zile de la data primirii
acesteia şi pronunţă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea, dispunând asupra modificării regimului de executare stabilit de comisia prevăzută la art. 32;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, tardivă sau inadmisibilă;
c) ia act de retragerea plângerii.
(14) Prin încheiere, judecătorul de supraveghere a privării de libertate fixează termenul de reanalizare, care nu poate fi
mai mare de un an. Termenul curge de la data emiterii hotărârii comisiei prevăzute la art. 32.
(15) Încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate se comunică persoanei condamnate şi
administraţiei penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronunţării acesteia.
(16) Încheierea este executorie de la data comunicării către administraţia penitenciarului.
(17) Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la
penitenciarul a cărui comisie a dispus menţinerea sau schimbarea regimului de executare.
(18) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia
penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile
de la comunicarea încheierii.
(19) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea.
(20) Contestaţiile se înaintează judecătoriei, împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea
acestora.
(21) Contestaţia nu suspendă executarea încheierii.
(22) Dispoziţiile art. 39 alin. (14)-(19) se aplică în mod corespunzător.
Art. 41: Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileşte de comisia prevăzută la art.
32, în funcţie de durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, nevoile
identificate şi posibilităţile de reintegrare socială a persoanei condamnate.
(2) Persoana condamnată este inclusă, ţinând seama de criteriile prevăzute la alin. (1), în activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) sunt realizate de personalul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială din
cadrul penitenciarelor, cu participarea, după caz, a consilierilor de probaţiune, a voluntarilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor,
precum şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile.
(4) Pentru fiecare persoană condamnată, specialiştii serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială întocmesc un Plan
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, în care consemnează activităţile şi programele
recomandate, în funcţie de riscurile şi nevoile identificate.
Art. 42: Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în cazul tinerilor
(1) Tinerii condamnaţi sunt incluşi, pe durata executării pedepsei, în programe speciale educaţionale, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială, în funcţie de vârsta şi de personalitatea fiecăruia. În sensul prezentei legi, se consideră
tineri persoanele condamnate care nu au împlinit vârsta de 21 de ani.
(2) La mutarea într-un penitenciar de adulţi a tinerilor condamnaţi, sunt reevaluate nevoile de educaţie şi asistenţă
psihosocială ale persoanei condamnate.
(3) Programele speciale prevăzute la alin. (1) sunt realizate de personalul serviciilor de educaţie şi asistenţă
psihosocială din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de probaţiune, a voluntarilor, a asociaţiilor şi
fundaţiilor, precum şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile.
(4) Dispoziţiile art. 57 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor condamnate prevăzute la alin. (1).
CAPITOLUL IV: Condiţiile de detenţie
Art. 43: Primirea persoanelor condamnate
(1) Primirea în penitenciar a persoanelor condamnate se face oricând, pe baza mandatului de executare a pedepsei
privative de libertate, după stabilirea identităţii acestora. Persoanele condamnate se depun în penitenciarul cel mai
apropiat de locul în care acestea au fost arestate sau deţinute, indiferent de profilarea penitenciarului, cu respectarea
principiului separaţiei pe sexe şi pe vârste, respectiv majori sau minori.
(2) Persoanele condamnate sunt primite de la organele de executare a mandatului de executare a pedepselor privative
de libertate, în condiţiile şi cu documentele prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi, constituite într-un
dosar.
(3) Primirea persoanelor condamnate se face în spaţii special amenajate, femeile fiind separate de bărbaţi.
(4) Îndată după primirea în penitenciar, persoana condamnată are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita
administraţiei să încunoştinţeze un membru al familiei sau o altă persoană desemnată de aceasta, despre penitenciarul
în care se află.
(5) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei condamnate dispoziţiile alin. (4),
precum şi de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoştinţarea.
(6) Dacă persoana condamnată nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita
încunoştinţarea misiunii diplomatice ori a oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine ori a
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reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia
unei astfel de organizaţii.
(7) Măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar a persoanelor condamnate sunt realizate în următoarea ordine:
a) efectuarea percheziţiei corporale amănunţite;
b) întocmirea unui inventar al bunurilor personale;
c) efectuarea unui examen clinic general de către personalul de specialitate al penitenciarului, al cărui rezultat este
consemnat în fişa medicală;
d) prelevarea amprentelor, urmând ca aceste date să fie transmise şi stocate pe suport hârtie în dosarul individual al
persoanei condamnate şi în format electronic în baza de date naţională de comparare a amprentelor;
e) fotografierea, în vederea operaţionalizării documentelor de evidenţă;
f) informarea persoanei condamnate cu privire la drepturile, obligaţiile şi interdicţiile persoanelor condamnate, precum şi
cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri şi sancţiuni disciplinare care pot fi aplicate;
g) intervievarea, în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei condamnate.
(8) În cazul în care persoana condamnată nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima,
administraţia penitenciarului dispune măsurile necesare aducerii la cunoştinţă a informaţiilor prevăzute la alin. (4),
întocmindu-se un proces-verbal în acest sens.
(9) În cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, informarea prevăzută la alin. (4) se poate face în
limba lor maternă.
(10) În cazul în care persoana condamnată prezintă dizabilităţi, administraţia penitenciarului dispune măsurile necesare
executării, de către aceasta, a pedepsei, în condiţii care să respecte demnitatea umană.
Art. 44: Perioada de carantină şi observare
(1) După primirea în penitenciar, persoanele condamnate se repartizează în secţia de carantină şi observare, pentru o
perioadă de 21 de zile.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt cazate separat pe camere, în funcţie de sex şi vârstă, precum şi de alte
cerinţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă.
(3) În perioada de carantină şi observare se desfăşoară activităţi de evaluare şi intervenţie iniţială, se efectuează
examene medicale şi se dispun măsuri de informare şi documentare, sub pază şi supraveghere, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 45: Transferarea persoanelor condamnate
(1) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii provizorii a regimului de executare,
se dispune de către directorul penitenciarului, conform profilării penitenciarelor stabilite prin decizie a directorului general
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii sau schimbării regimului de executare
a pedepselor privative de libertate sau pentru alte motive întemeiate, se dispune, la propunerea comisiei prevăzute la
art. 32 sau la cererea persoanei condamnate, cu avizul comisiei prevăzute la art. 32, de către directorul general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, dacă este necesară activităţii unui organ judiciar, se
dispune, la solicitarea organului judiciar, de către directorul penitenciarului iar, în cazul persoanelor condamnate
solicitate de mai multe organe judiciare în aceeaşi perioadă de timp, transferarea temporară se dispune de către
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispune transferarea temporară în situaţia prevăzută
la alin. (3), ţinând cont de următoarele criterii:
a) cauzele penale în care, pentru persoanele condamnate, au fost emise mandate de arestare preventivă;
b) cauzele penale au prioritate faţă de cauzele civile;
c) instanţele judecătoreşti au prioritate faţă de celelalte organe judiciare;
d) gradul de jurisdicţie a organului judiciar care instrumentează cauza;
e) netransferarea ar afecta grav urmărirea penală sau judecata.
(5) Cu ocazia primirii citaţiei de către persoana condamnată în cadrul unei proceduri judiciare declanşate de aceasta, în
măsura în care condamnatul contestă iniţierea acestui demers judiciar, cererea condamnatului de nerecunoaştere sau
de retragere a cererii urmează a fi transmisă de îndată, prin grija administraţiei penitenciarului, instanţei sau parchetului
învestit.
(6) Transferarea deţinuţilor în centrele de reţinere şi arestare preventivă ce funcţionează în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, necesară activităţii organelor judiciare, se face cu aprobarea directorului penitenciarului şi informarea
judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Perioada şi motivele de transfer fac parte din adresa scrisă şi
semnată, după caz, de şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratelor judeţene de poliţie, directorul
general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al Direcţiei Generale Anticorupţie, avizată de procuror.
La expirarea perioadei, deţinutul este depus la penitenciarul de unde a fost transferat.
(7) Dispoziţiile art. 43 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(8) Este interzisă transferarea în penitenciare, pentru o perioadă mai mare de 10 zile, a persoanelor care execută
măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie. Dispoziţiile art. 36 alin. (5) se
aplică în mod corespunzător.
(9) [textul din Art. 45, alin. (9) din titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 23-dec-2019 de Art. II, punctul 1. din Legea
240/2019]
Art. 46: Transportarea persoanelor condamnate
(1) Transportarea persoanelor condamnate se realizează cu respectarea cerinţelor de aerisire şi iluminare, precum şi a
celor privind siguranţa mijloacelor de transport, în condiţii care să nu producă acestora suferinţe fizice umilitoare.
(2) Atunci când persoanele condamnate sunt transferate într-un penitenciar sau în alte locuri, acestea sunt expuse cât
mai puţin privirii publice.
(3) Cheltuielile de transport sunt suportate de administraţia penitenciarului sau de autoritatea care organizează şi
răspunde pentru transportarea persoanelor condamnate.
(4) Transportarea persoanelor condamnate de la un penitenciar la altul se face în baza unui grafic aprobat de către
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(la data 07-iul-2016 Art. 46, alin. (4) din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 490/2016 )
(la data 04-iun-2019 Art. 46, alin. (4) din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 432/2019 )
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Art. 47: Modul de executare a pedepselor privative de libertate de categoriile speciale de persoane
condamnate
(1) Femeile condamnate execută pedeapsa separat de bărbaţii condamnaţi.
(2) Tinerii condamnaţi execută pedeapsa separat de condamnaţii cu vârsta mai mare de 21 de ani sau în locuri de
deţinere speciale.
(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor dispune măsuri specifice pentru protecţia sănătăţii fizice şi psihice a
persoanelor cu dizabilităţi.
Art. 48: Cazarea persoanelor condamnate
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creşterea progresivă a numărului
spaţiilor de cazare individuală.
(2) Reamenajarea spaţiilor de deţinere existente şi construirea spaţiilor de deţinere noi se fac cu respectarea
prevederilor alin. (1) şi a recomandărilor internaţionale, în special ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante.
(3) Persoanele condamnate sunt cazate individual sau în comun.
(4) Camerele de cazare şi celelalte încăperi destinate persoanelor condamnate dispun de iluminat natural şi de
instalaţiile necesare asigurării iluminatului artificial corespunzător.
(5) Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor condamnate se stabilesc prin ordin al
ministrului justiţiei.

(la data 18-oct-2017 Art. 48, alin. (5) din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2017 )
(6) Fiecărei persoane condamnate i se pune la dispoziţie un pat şi cazarmamentul stabilit prin decizie a directorului
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(la data 15-iun-2016 Art. 48, alin. (6) din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 467/2016 )
(7) Condiţiile de cazare în penitenciare-spital trebuie să respecte normele sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
(8) În cazul în care capacitatea legală de cazare a penitenciarului este depăşită, directorul acestuia are obligaţia de a
informa directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea transferării persoanelor condamnate
în alte penitenciare. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte dacă transferul se impune,
cu precizarea penitenciarelor în care se transferă persoanele condamnate.
Art. 49: Ţinuta persoanelor condamnate
(1) Persoanele condamnate poartă ţinută civilă decentă, indiferent de regimul de executare a pedepselor privative de
libertate.
(2) În cazul în care persoanele condamnate nu dispun de ţinută civilă personală şi nici de mijloace financiare suficiente,
ţinuta civilă se asigură gratuit de către administraţia penitenciarului.
(3) Normele de echipare şi durata de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia penitenciarului sunt stabilite prin ordin
al ministrului justiţiei.

(la data 20-nov-2017 Art. 49, alin. (3) din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2890/C/2017 )
Art. 50: Alimentaţia persoanelor condamnate
(1) Administraţia fiecărui penitenciar asigură condiţii adecvate pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei potrivit
normelor de igienă a alimentaţiei, în funcţie de vârstă, starea de sănătate, natura muncii prestate, cu respectarea
convingerilor religioase asumate de către persoana condamnată printr-o declaraţie pe propria răspundere.
(2) Persoanele condamnate au acces la apă potabilă.
(3) Normele minime obligatorii de hrană se stabilesc, după consultarea unor specialişti în nutriţie, prin ordin al
ministrului justiţiei.
Art. 51: Ascultarea persoanelor condamnate de către autorităţi ale statului
(1) Ascultarea persoanelor condamnate în penitenciare se poate face de către reprezentanţi ai structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, cu aprobarea sau în baza delegaţiei semnate de procurorul care supraveghează sau efectuează
urmărirea penală, ori, după caz, de către şefii structurilor din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române,
Direcţiei Generale Anticorupţie, cu funcţie de reprezentare până la nivel de şef birou.
(2) Ascultarea persoanelor condamnate în incinta penitenciarului se poate face şi de către:
a) procuror, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe baza împuternicirii conducătorului instituţiei;
b) senatori sau deputaţi ai Parlamentului României, cu împuternicire din partea comisiei din care fac parte;
c) europarlamentari, cu împuternicire din partea comisiei din care fac parte;
d) reprezentanţii serviciilor de probaţiune, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) orice altă persoană abilitată prin lege, împuternicită de conducătorul instituţiei din care face parte;
f) persoane care desfăşoară activităţi liberale, care reprezintă autorităţile statului.
(3) Identitatea şi calitatea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se dovedesc cu actul de identitate şi legitimaţia de
serviciu.
(4) Ascultarea persoanelor condamnate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face în condiţii de confidenţialitate.
(5) Prevederile art. 18 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 52: Documente privind decesul şi afectarea gravă a sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanelor
condamnate
(1) În cazul decesului unei persoane condamnate, administraţia penitenciarului înştiinţează de îndată judecătorul de
supraveghere a privării de libertate, parchetul şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, familia persoanei decedate, o
persoană apropiată acesteia sau, după caz, reprezentantul legal.
(2) Efectuarea autopsiei medico-legale şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului sunt obligatorii.
(3) Soţul/Soţia sau o rudă până la gradul al IV-lea inclusiv ori o altă persoană desemnată de acestea are acces la
dosarul individual, certificatul medical constatator al decesului şi orice alt act privitor la decesul persoanei condamnate şi
poate obţine, la cerere, contra cost, fotocopii ale acestora.
(4) Înhumarea persoanei decedate este efectuată de către familie, rude sau alte persoane apropiate acesteia. În
absenţa lor sau în caz de refuz, înhumarea persoanei decedate se face de către primăria din localitatea în a cărei rază
teritorială se află penitenciarul.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), în vederea înhumării, se înmânează certificatul medical constatator al decesului şi
certificatul de deces în original.
(6) În cazul producerii decesului persoanei condamnate, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale survenite în timpul executării pedepsei privative de libertate, urmaşii acesteia beneficiază de pensie de
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urmaş, potrivit legii.
(7) În cazul în care persoanei condamnate i-a fost afectată în mod grav sănătatea ori integritatea corporală,
personalul medical are obligaţia de a întocmi un referat medical, de a consemna în fişa medicală cele constatate,
precum şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea sau cu orice altă agresiune şi de a anunţa
conducerea unităţii. Dispoziţiile art. 72 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(8) În cazul prevăzut la alin. (7), administraţia penitenciarului înştiinţează, de îndată, judecătorul de supraveghere a
privării de libertate, parchetul şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, familia persoanei condamnate, o persoană
apropiată acesteia sau, după caz, reprezentantul legal.
(9) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a înştiinţa, de îndată, familia persoanei condamnate sau o persoană
apropiată acesteia, atunci când persoanei condamnate i-a fost afectată în mod grav sănătatea ori integritatea
corporală sau este transferată într-o instituţie medicală pentru tratarea unei boli psihice. Înştiinţarea se face cu acordul
persoanei condamnate, dacă acesta poate fi exprimat.
Art. 53: Punerea în libertate
(1) Punerea în libertate se dispune, de îndată, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care s-a dispus liberarea condiţionată, precum şi la orice altă dată hotărâtă de organele judiciare
competente, în situaţiile anume prevăzute de lege, cu precizarea în registrul de evidenţă a executării punerii în libertate,
prin indicarea datei şi orei de ieşire din penitenciar. Administraţia penitenciarului comunică punerea în libertate organului
judiciar care a dispus măsura şi, dacă este cazul, celui care controlează executarea măsurilor de supraveghere şi
obligaţiilor dispuse potrivit Codului penal.
(2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a comunica persoanei vătămate punerea în libertate a deţinutului la
data executării în întregime a pedepsei, în conformitate cu dispoziţiile art. 404 alin. (6) din Codul de procedură penală,
la datele de contact furnizate de persoana vătămată în cursul procesului penal şi transmise distinct de instanţa de
executare odată cu transmiterea hotărârii de condamnare şi a mandatului de executare. În cazul în care punerea în
libertate a făptuitorului are loc înainte de împlinirea termenului de executare a pedepsei sau a măsurilor preventive
privative de libertate, informarea părţii vătămate o realizează organul judiciar care a dispus liberarea, sau după caz,
instanţa de executare. În cazul permisiunii de ieşire din penitenciar, al desfăşurării activităţilor de către deţinuţii din regim
deschis, care se deplasează neînsoţit în exteriorul locului de deţinere, precum şi în situaţia producerii unei evadări,
informarea părţii vătămate o realizează organul de poliţie sesizat de către administraţia locului de deţinere.
(21) Atunci când, odată cu acordarea liberării condiţionate, instanţa impune condamnatului să execute obligaţia
prevăzută la art. 101 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, informarea persoanei vătămate conform alin. (2) se va face şi asupra acestei obligaţii, precum şi a duratei
sale.

(la data 10-apr-2019 Art. 53, alin. (2) din titlul III, capitolul IV completat de Art. III din Ordonanta urgenta 24/2019 )

(3) La punerea în libertate, persoanei condamnate i se efectuează un examen clinic general, rezultatul examenului
înscriindu-se în fişa medicală a persoanei condamnate, i se restituie bunurile şi actele personale şi îi sunt prelevate
probe biologice, în condiţiile legii, în vederea introducerii profilurilor genetice în sistemul naţional de date genetice
judiciare.
(4) În situaţia în care persoanele condamnate nu dispun de mijloace băneşti la punerea în libertate şi au domiciliul sau
reşedinţa în România, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va asigura acestora contravaloarea transportului până
la domiciliu sau reşedinţă, la nivelul tarifelor practicate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Art. 54: Refuzul de hrană
(1) În situaţia în care o persoană condamnată intenţionează să refuze hrana, anunţă verbal sau în scris agentul
supraveghetor şi înaintează acestuia eventuale cereri scrise cu privire la motivele refuzului de hrană.
(2) În cazul în care există indicii că persoana condamnată nu se alimentează, însă aceasta nu anunţă verbal sau în scris
că refuză hrana, agentul supraveghetor va constata din oficiu această situaţie.
(3) Despre aspectele prevăzute la alin. (1) sau (2), agentul supraveghetor înştiinţează de îndată şeful secţiei de
deţinere, care ascultă persoana condamnată şi ia măsurile care se impun, dacă aspectele invocate intră în aria sa de
competenţă. În cazul în care persoana condamnată îşi menţine hotărârea de a refuza hrana, şeful secţiei informează
directorul şi medicul penitenciarului.
(4) Dacă persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate în regimul închis sau de maximă siguranţă,
şeful secţiei dispune cazarea acesteia la infirmerie ori într-o altă cameră de deţinere, singură sau împreună cu alte
persoane aflate în procedura prevăzută de prezentul articol, în vederea supravegherii atente şi monitorizării medicale,
fără a avea asupra sa produse alimentare şi din tutun.
(5) Dacă persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate în regimul semideschis sau deschis, şeful
secţiei dispune cazarea acesteia la infirmerie, în vederea supravegherii atente şi monitorizării medicale, fără a avea
asupra sa produse alimentare şi din tutun.
(6) Dacă persoana condamnată cazată în condiţiile alin. (4) şi (5) refuză să primească 3 mese consecutive, şeful
secţiei sesizează directorul penitenciarului.
(7) Directorul penitenciarului ascultă persoana condamnată şi înştiinţează judecătorul de supraveghere a privării de
libertate, dacă aceasta îşi menţine hotărârea, cu precizarea motivelor refuzului de hrană. Din momentul înştiinţării
judecătorului de supraveghere a privării de libertate, se consideră că persoana condamnată se află în refuz de hrană.
(8) Dacă aspectele sesizate de persoana condamnată vizează aspecte în legătură cu dispoziţiile art. 39, 40, 56 şi 104,
judecătorul de supraveghere a privării de libertate are obligaţia de a asculta persoana condamnată, urmând a
soluţiona, prin încheiere, aspectele sesizate.
(9) Dacă aspectele sesizate de persoana condamnată nu vizează aspecte în legătură cu dispoziţiile art. 39, 40, 56 şi
104, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate asculta persoana condamnată.
(10) În urma ascultării, dacă persoana condamnată îşi menţine refuzul de hrană, judecătorul de supraveghere a privării
de libertate poate face propuneri directorului penitenciarului.
(11) În cazurile prevăzute la alin. (3), (7)-(9), dacă persoana condamnată refuză să dea declaraţie, se consemnează
despre acest lucru într-un proces-verbal.
(12) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a transfera temporar persoana aflată în refuz de hrană într-o
instituţie medicală din reţeaua medicală a Ministerului Sănătăţii şi de a înştiinţa familia persoanei condamnate sau o
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persoană apropiată acesteia, în cazul în care persoanei condamnate îi este afectată în mod grav sănătatea ori
integritatea corporală din cauza refuzului de a se alimenta.
(13) Dacă persoana condamnată declară în faţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate că renunţă la
refuzul de hrană, este încunoştinţat directorul penitenciarului.
Art. 55: Încetarea refuzului de hrană
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele situaţii:
a) declaraţie scrisă sau verbală;
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia penitenciarului;
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigaţiilor sau determinărilor clinice de
specialitate.
Art. 551:

(la data 23-dec-2019 Art. 55^1 din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 240/2019 )
(la data 02-iul-2018 Art. 55^1 din titlul III, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2018 )
[textul din Art. 55^1 din titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 23-dec-2019 de Art. II, punctul 2. din Legea 240/2019]
CAPITOLUL V: Drepturile persoanelor condamnate
Art. 56: Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate

(la data 20-nov-2017 Art. 56 din titlul III, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 14/2017 )
(1) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de
Constituţie şi lege.
(2) Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, luate de către administraţia
penitenciarului, persoanele condamnate pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în
termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată.
(3) Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul de supraveghere a
privării de libertate.
(4) În cazul în care persoana condamnată este transferată la un alt penitenciar, judecătorul de supraveghere a privării
de libertate poate asculta persoana în cauză, în condiţiile art. 29, sau poate solicita ascultarea acesteia de către
judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la noul loc de deţinere, care înaintează declaraţia luată.
(5) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate proceda la ascultarea oricărei altei persoane din sistemul
penitenciar, în vederea aflării adevărului.
(6) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluţionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 15
zile de la primirea acesteia şi pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea, în tot sau în parte, şi dispune anularea sau modificarea măsurii luate de către administraţia
penitenciarului ori obligă administraţia penitenciarului să ia măsurile legale care se impun;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, rămasă fără obiect, tardivă sau inadmisibilă, după caz;
c) ia act de retragerea plângerii.
(7) Încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei
penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronunţării acesteia.
(8) Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la
penitenciarul care a dispus măsurile cu privire la exercitarea drepturilor.
(9) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia
penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 5 zile
de la comunicarea încheierii.
(10) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea.
(11) Contestaţiile se înaintează judecătoriei, împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea
acestora.
(12) Dispoziţiile art. 39 alin. (14)-(19) se aplică în mod corespunzător.
Art. 57: Asigurarea respectării drepturilor persoanelor condamnate
(1) Respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele condamnate este asigurată de judecătorul de
supraveghere a privării de libertate.
(2) Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor omului,
pot vizita penitenciarele şi pot lua contact cu persoanele condamnate, cu acordul directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Întrevederile dintre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la alin. (2) şi persoanele condamnate
se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.
Art. 58: Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase
(1) Libertatea conştiinţei şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase ale persoanelor condamnate nu pot fi
îngrădite.
(2) Persoanele condamnate au dreptul la libertatea credinţelor religioase, fără a aduce atingere libertăţii credinţelor
religioase ale celorlalte persoane condamnate.
(3) Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimţământ, la servicii sau întruniri religioase organizate
în penitenciare, pot primi vizite ale reprezentanţilor cultului respectiv şi pot procura şi deţine publicaţii cu caracter
religios, precum şi obiecte de cult.
Art. 59: Dreptul la informaţie
(1) Dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informaţiile de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Accesul persoanelor condamnate la informaţiile de interes public se realizează în condiţiile legii.
(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia penitenciarului au obligaţia de a lua toate măsurile
necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru
persoanele condamnate.
(4) Dreptul persoanelor condamnate la informaţii de interes public este asigurat şi prin publicaţii, emisiuni radiofonice şi
televizate sau prin orice alte mijloace autorizate.
(5) Persoanelor condamnate li se va permite să comunice cu mass-media, cu respectarea măsurilor de siguranţă din
penitenciar şi doar dacă nu există motive întemeiate care să interzică acest lucru din raţiuni ce ţin de protecţia părţii
vătămate, a altor persoane condamnate sau a personalului penitenciarului.
Art. 60: Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
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(1) Persoana condamnată, apărătorul acesteia sau oricare altă persoană, cu acordul scris al persoanei condamnate,
are acces la dosarul individual.
(2) Persoana condamnată poate obţine, la cerere, contra cost, într-un număr de exemplare justificat, fotocopii ale
documentelor din dosarul individual.
(3) Dacă persoanele condamnate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile prevăzute la alin. (2) sunt
suportate de către administraţia locului de deţinere.
(4) Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele condamnate care nu au sau nu au avut în ultimele 30
de zile sume de bani disponibile în fişa contabilă nominală sau în contul personal. Sumele cheltuite de administraţia
penitenciarului pentru exercitarea dreptului la petiţionare sau corespondenţă se recuperează ulterior de la persoana
condamnată din sumele ce le va deţine în fişa contabilă nominală sau în contul personal, în timpul executării pedepsei.
(5) Apărătorul sau oricare altă persoană, cu acordul scris al persoanei condamnate, poate obţine, contra cost, o
fotocopie a documentelor din dosarul individual.
(6) Dosarul individual poate fi consultat, cu excepţia situaţiilor în care acesta este solicitat de organele abilitate potrivit
legii, numai cu acordul persoanei condamnate.
(7) Consultarea documentelor din dosarul individual prevăzut la alin. (1) se face în prezenţa unei persoane desemnate
de directorul penitenciarului.
(8) Datele cu caracter personal ale persoanelor condamnate sunt confidenţiale, potrivit legii.
Art. 61: Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea
pedepselor
(1) Prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare la executarea pedepselor privative de
libertate, prezenta lege, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor acesteia, ordinele şi deciziile emise în temeiul prezentei
legi, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi regulamentul de ordine interioară a penitenciarului sunt puse la dispoziţie persoanelor
condamnate, în perioada de carantină şi observare după primirea în penitenciar.
(2) În cazul în care persoana condamnată nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, nu se poate exprima ori are
deficienţe de comunicare, administraţia penitenciarului dispune măsurile necesare aducerii la cunoştinţă a informaţiilor
prevăzute la alin. (1), prin intermediul unei persoane care poate comunica cu persoana condamnată.
(3) Textele prevederilor legale la care se face referire la alin. (1) se pun la dispoziţie persoanelor condamnate, în
penitenciare, în locuri accesibile.
(4) În cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, aducerea la cunoştinţă a prevederilor menţionate la
alin. (1) se poate face în limba lor maternă.
Art. 62: Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică
(1) Persoanele condamnate beneficiază de spaţiul şi facilităţile necesare asigurării dreptului la asistenţă juridică.
(2) Persoanele condamnate pot consulta avocaţi aleşi de acestea, în orice problemă de drept dedusă procedurilor
administrative sau judiciare.
(3) Consultarea cu avocatul, ales sau din oficiu, se face cu respectarea confidenţialităţii vizitei, sub supraveghere
vizuală.
Art. 63: Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
(1) Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă ale persoanelor condamnate sunt garantate.
(2) În sensul prezentei legi, termenul petiţie include orice cerere sau sesizare adresată autorităţilor publice, instituţiilor
publice, organelor judiciare, instanţelor naţionale şi internaţionale.
(3) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondenţei şi al răspunsurilor la petiţii, a
drogurilor, substanţelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror deţinere este interzisă, plicurile sunt
deschise, fără a fi citite, în prezenţa persoanei condamnate.
(4) Corespondenţa şi răspunsurile la petiţii au caracter confidenţial şi nu pot fi reţinute decât în limitele şi în condiţiile
prevăzute de lege.
(5) Corespondenţa şi răspunsurile la petiţii pot fi reţinute şi predate celor în drept dacă există indicii temeinice cu privire
la săvârşirea unei infracţiuni. Persoana condamnată este înştiinţată, în scris, cu privire la luarea acestor măsuri.
Reţinerea şi predarea celor în drept a corespondenţei şi a răspunsurilor la petiţii în acest caz se pot face numai pe baza
dispoziţiilor emise de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate, prevederile art. 147 din Codul de
procedură penală aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 64: Măsuri pentru asigurarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă
(1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă, directorul penitenciarului are
obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziţia persoanei condamnate a materialelor
necesare, precum şi pentru instalarea de cutii poştale în interiorul penitenciarului.
(2) Petiţiile şi corespondenţa sunt colectate de către personalul furnizorului de servicii poştale, căruia i se asigură
accesul în interiorul penitenciarului.
(3) Personalul furnizorului de servicii poştale este însoţit, în interiorul penitenciarului, de o persoană anume desemnată
de directorul penitenciarului.
(4) Răspunsurile la petiţii şi corespondenţă, adresate persoanelor condamnate, se predau de îndată destinatarului, sub
semnătură.
(5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă sunt suportate, de
regulă, de către persoanele condamnate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele băneşti necesare,
cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiţionare prin cereri şi sesizări adresate organelor judiciare, instanţelor sau
organizaţiilor internaţionale a căror competenţă este acceptată ori recunoscută de România şi cele pentru exercitarea
dreptului la corespondenţă cu familia, apărătorul şi cu organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul protecţiei drepturilor omului sunt suportate de către administraţia penitenciarului.
(6) Prevederile art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 65: Dreptul la convorbiri telefonice
(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate în
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penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidenţial.
(la data 21-iul-2017 Art. 65, alin. (1) din titlul III, capitolul V modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 169/2017 )

(2) Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice, directorul penitenciarului are obligaţia de a lua
măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice în interiorul penitenciarului.
(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de către persoanele condamnate.
(4) Numărul şi durata convorbirilor telefonice se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(la data 17-mar-2017 Art. 65, alin. (4) din titlul III, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 463/2017 )
Art. 66: Dreptul la comunicări on-line
(1) Pentru anumite categorii de persoane condamnate, se poate facilita comunicarea on-line cu membrii de familie sau
alte persoane.
(2) Categoriile de persoane condamnate, numărul şi durata comunicărilor on-line, precum şi modalitatea de acordare a
acestora se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 67: Dreptul la plimbare zilnică
Fiecărei persoane condamnate i se asigură zilnic plimbarea în aer liber timp de minimum o oră, în funcţie de regimul de
executare a pedepsei privative de libertate.
Art. 68: Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite
(1) Persoanele condamnate au dreptul de a primi vizite, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a
personalului administraţiei penitenciarului.
(2) Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific.
(3) Durata şi periodicitatea vizitelor, modul de organizare a acestora, precum şi calitatea persoanelor vizitatoare se
stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Persoanele condamnate au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale apărătorului.
(5) Persoanele condamnate pot comunica în limba maternă atât între ele, cât şi cu persoanele care le vizitează.
(6) Persoanele condamnate sunt informate de către administraţia penitenciarului cu privire la boala gravă sau decesul
soţului, soţiei sau al concubinului, concubinei, precum şi al unei rude apropiate, în cel mai scurt timp de la luarea la
cunoştinţă, de către administraţia penitenciarului, despre evenimentul produs.
Art. 69: Dreptul la vizită intimă
(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele condamnate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate;
b)

(la data 02-iun-2015 Art. 69, alin. (1), litera B. din titlul III, capitolul V a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 222/2015 )
[textul din Art. 69, alin. (1), litera B. din titlul III, capitolul V a fost abrogat la 17-iul-2015 de Actul din Decizia
222/2015]
c) există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relaţie de
parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;
d) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieşire din penitenciar;
e) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost
ridicată;
f) participă activ la programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.
(2) Persoana condamnată căsătorită poate beneficia de vizită intimă numai cu soţul sau soţia.
(3) Pentru acordarea vizitei intime, partenerii trebuie să fi avut o relaţie similară relaţiilor stabilite între soţi anterior
datei primirii în penitenciar.
(4) Dovada existenţei relaţiei de parteneriat se face prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar.
(5) Directorul penitenciarului poate aproba vizite intime între persoane condamnate, în condiţiile prezentului articol.
(6) Numărul, periodicitatea şi procedura desfăşurării vizitelor intime se stabilesc prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
Art. 70: Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri
(1) Persoanele condamnate au dreptul de a primi bunuri şi de a efectua cumpărături.
(2) Numărul şi greutatea pachetelor, categoriile de bunuri care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către
persoanele condamnate, precum şi procedura de primire, păstrare şi folosire se stabilesc prin regulamentul de aplicare
a prezentei legi.
(3) Persoanele condamnate pot primi sume de bani, care se consemnează în fişa contabilă nominală, ce se întocmeşte
la intrarea în penitenciar.
(4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor condamnate pentru munca prestată, sumele primite de la
persoane fizice sau juridice în timpul executării pedepsei şi sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar sunt
evidenţiate în fişa contabilă nominală a persoanelor condamnate şi pot fi folosite pentru:
a) exercitarea dreptului de petiţionare, a dreptului la corespondenţă şi a dreptului la convorbiri telefonice;
b) fotocopierea documentelor de interes personal;
c) efectuarea examenului medical prevăzut la art. 72 alin. (4);
d) derularea contractului de asigurare în condiţiile art. 87 alin. (2);
e) repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului;
f) recuperarea cheltuielilor avansate de administraţia penitenciarului, în condiţiile art. 60 alin. (3), art. 64 alin. (5) şi art.
72 alin. (5);
g) cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri;
h) plata transportului până la domiciliu, la punerea în libertate;
i) îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
Art. 71: Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri
(1) Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri al persoanelor condamnate este garantat, fără discriminare în
ceea ce priveşte situaţia lor juridică. Dreptul la asistenţă medicală include intervenţia medicală, asistenţa medicală
primară, asistenţa medicală de urgenţă şi asistenţa medicală de specialitate. Dreptul la îngrijiri include atât îngrijirile de
sănătate, cât şi îngrijirile terminale.
(2) Asistenţa medicală, tratamentul şi îngrijirile în penitenciare se asigură, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit
legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar.
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(3) Persoanele condamnate beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de îngrijiri, tratament medical şi medicamente.
(4) Serviciile de asistenţă medicală, tratament, îngrijiri şi medicamentele sunt asigurate din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, din fondurile unităţilor
din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate cu această destinaţie, şi din alte surse, potrivit legii.
(5) Acordarea asistenţei medicale, a tratamentului şi a îngrijirilor persoanelor condamnate se face în condiţiile
regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(6) Persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate poate solicita, contra cost, să fie examinată, la locul de
deţinere, de un medic din afara sistemului penitenciar. Constatările medicului din afara sistemului penitenciar se
consemnează în dosarul medical al persoanei condamnate.
Art. 72: Examenul medical
(1) Examenul medical al persoanelor condamnate se realizează la primirea în penitenciar şi în timpul executării
pedepsei privative de libertate, în mod periodic, dispoziţiile art. 71 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Examenul medical se realizează în condiţii de confidenţialitate, cu asigurarea măsurilor de siguranţă.
(3) În cazul în care constată urme de violenţă sau persoana condamnată acuză violenţe, medicul care efectuează
examenul medical are obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în
legătură cu acestea sau cu orice altă agresiune şi de a sesiza de îndată procurorul.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), persoana condamnată are dreptul de a solicita să fie examinată, în penitenciar, de
un medic legist. Certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce persoana condamnată a luat cunoştinţă
de conţinutul său, sub semnătură.
(5) Cheltuielile ocazionate de examenul medical prevăzut la alin. (4) se suportă de către solicitant, cu excepţia situaţiei
în care nu are sume de bani evidenţiate în fişa contabilă nominală sau în contul personal. Sumele cheltuite în acest sens
de administraţia penitenciarului vor fi recuperate, pe durata executării pedepsei, de la persoana condamnată, în
momentul în care în contul personal sau în fişa contabilă va exista disponibil.
(6) Cu ocazia primirii în penitenciar, după identificarea persoanei condamnate, dacă aceasta prezintă afecţiuni
medicale, penitenciarul adoptă măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale în reţeaua medicală proprie sau
a Ministerului Sănătăţii.
Art. 73: Asistenţa medicală în cazuri speciale
(1) Femeile condamnate, care sunt însărcinate, beneficiază de asistenţă medicală prenatală şi postnatală, luându-se
măsuri ca naşterea să aibă loc în afara penitenciarului, într-o instituţie medicală specializată. Administraţia
penitenciarului ia măsuri ca, în mod excepţional, persoana condamnată, la solicitarea acesteia şi dacă nu este decăzută
din drepturile părinteşti, să îşi poată îngriji copilul până la vârsta de un an.
(2) Administraţia penitenciarului informează autorităţile competente în domeniul protecţiei copilului cu privire la
naşterea copilului de către o femeie condamnată, pentru a fi luate măsurile care se impun.
(3) La împlinirea vârstei de un an sau anterior, copilul poate fi dat în îngrijire, cu acordul mamei, familiei sau persoanei
indicate de aceasta.
(4) În cazul în care copilul nu poate fi dat în îngrijire potrivit alin. (3), acesta este încredinţat, potrivit legii, unei instituţii
specializate, înştiinţându-se, în acest sens, autorităţile competente pentru protecţia copilului.
(5) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt desemnate penitenciarele care
asigură condiţiile necesare pentru ca mama privată de libertate, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la
împlinirea vârstei de un an.
(6) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc penitenciarele sau
spitalele-penitenciar în care vor funcţiona secţii speciale de psihiatrie destinate deţinuţilor cu tulburări psihice grave,
inclusiv cele provocate de alcool sau alte substanţe psihoactive.
(7) În secţiile speciale de psihiatrie se asigură, de către personal specializat, tratamentul necesar şi desfăşurarea
programelor de intervenţie specifică deţinuţilor cu tulburări psihice grave, pentru modificarea pozitivă a personalităţii şi
comportamentului acestora.
(8) Regimul aplicabil deţinuţilor în secţiile speciale de psihiatrie este cel prevăzut la art. 36.
Art. 74: Dreptul la asistenţă diplomatică
(1) Persoanele condamnate, care au altă cetăţenie decât cea română, au dreptul de a se adresa reprezentanţelor
diplomatice sau consulare în România ale statului ai cărui cetăţeni sunt şi de a fi vizitate de funcţionarii acestor
reprezentanţe diplomatice sau consulare, în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.
(2) Administraţia penitenciarului are obligaţia să coopereze cu instituţiile prevăzute la alin. (1) pentru realizarea
asistenţei diplomatice a persoanelor condamnate.
(3) Persoanele condamnate, cu statut de refugiaţi sau apatrizi, precum şi persoanele condamnate, care au altă
cetăţenie decât cea română, al căror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular în România, pot solicita
administraţiei penitenciarului să contacteze autoritatea internă sau internaţională competentă şi pot fi vizitate de
reprezentanţii acesteia, în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.
(4) Persoanele condamnate, care au altă cetăţenie decât cea română, sunt informate, la intrarea în penitenciar, cu
privire la posibilitatea continuării executării pedepsei privative de libertate în statul de cetăţenie.
(5) Persoanele condamnate care nu au cetăţenie sau au altă cetăţenie decât cea română au dreptul de a solicita
acordarea unei forme de protecţie în România, în condiţiile legii. Cererile de azil depuse de aceste persoane se transmit
autorităţii desemnate pentru imigrări de către administraţia penitenciarului, care va asigura accesul autorităţilor
competente în domeniul azilului, pentru efectuarea formalităţilor prevăzute de lege.
Art. 75: Dreptul la încheierea căsătoriei
(1) Persoanele condamnate au dreptul la încheierea căsătoriei în penitenciar, în condiţiile legii. Consimţământul viitorilor
soţi este luat de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau,
după caz, din cadrul primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte penitenciarul.
(2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a asigura condiţiile necesare încheierii căsătoriei.
(3) După încheierea căsătoriei, soţii pot beneficia de vizită intimă, timp de 48 de ore, cu acordul directorului
penitenciarului.
(4) În cazul în care cei doi soţi divorţează şi se recăsătoresc între ei, prevederile alin. (3) nu se aplică.
(5) În actul de căsătorie, la locul încheierii căsătoriei, se înscrie localitatea în a cărei rază teritorială este situat

Legea 254/2013 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 14 12/17/2020 : lex@snppc.ro



penitenciarul.
(6) Persoanele condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regim semideschis sau deschis pot încheia
căsătoria în localitatea în care domiciliază sau în localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul, cu acordul
directorului penitenciarului, şi pot primi, în acest scop, o permisiune de ieşire din penitenciar de până la 5 zile.
Consimţământul viitorilor soţi este luat de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau, după caz, din cadrul primăriei localităţii în care se încheie căsătoria.
(7) Permisiunea de ieşire din penitenciar prevăzută la alin. (6) se acordă de către directorul general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei prevăzute la art. 98 alin. (2).
Art. 76: Dreptul de a vota
(1) Persoanele condamnate îşi pot exercita dreptul de a vota, dacă acesta nu a fost interzis prin hotărârea de
condamnare.
(2) Administraţia penitenciarului asigură persoanelor condamnate condiţiile necesare exercitării dreptului la vot, potrivit
legii.
(3) Şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor acordă scutire de la plata cheltuielilor de producere şi de
eliberare a actelor de identitate, în situaţia în care persoanele condamnate nu dispun de mijloace financiare.
Art. 77: Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
(1) Persoanelor condamnate li se asigură minimum 7 ore de somn pe zi.
(2) Persoanele condamnate care muncesc au dreptul la repaus săptămânal, potrivit legislaţiei muncii.
Art. 78: Dreptul la muncă
Persoanelor condamnate li se poate cere să muncească, în raport cu tipul regimului de executare, ţinându-se seama
de calificarea, deprinderile şi aptitudinile acestora, de vârstă, starea de sănătate, măsurile de siguranţă, precum şi de
programele destinate sprijinirii formării profesionale a acestora.
Art. 79: Dreptul la învăţământ
Persoanele condamnate pot participa, în funcţie de posibilităţile penitenciarului, la cursuri de instruire şcolară sau
universitare, în condiţiile protocolului de colaborare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, ţinându-se cont de nevoile
prioritare de intervenţie identificate, de starea de sănătate, de tipul regimului de executare şi de măsurile de siguranţă
aplicate.
Art. 80: Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare
Persoanelor condamnate li se asigură dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare, conform art.
48-50.
Art. 81: Obligaţiile persoanelor condamnate
Persoanele condamnate au următoarele obligaţii:
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe parcursul executării pedepsei privative de
libertate, ori de câte ori este necesar;
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au permisiune de ieşire din penitenciar
sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului;
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi
indicaţiile medicului;
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului şi bunurile din dotarea
unităţilor unde prestează munca;
f) să respecte programul zilnic;
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact;
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională;
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele şi
deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului.
Art. 82: Interdicţiile persoanelor private de libertate
Persoanelor condamnate le sunt interzise:
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în
penitenciar sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni
violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa penitenciarului;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate;
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice
ori de substanţe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de
comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori exteriorul penitenciarului, cu scopul de a
împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând penitenciarului, personalului,
persoanelor care execută activităţi în penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane,
inclusiv celor condamnate;
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine
interioară, precum şi nerespectarea orei de revenire în penitenciar;
j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de
arme, materiale explozive, obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a
persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte
condiţii decât cele admise;
k) substituirea identităţii unei alte persoane;
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l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se derulează în penitenciar;
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de
avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se află în
vizită ori de la celelalte persoane condamnate, precum şi de la orice altă persoană;
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în
vigoare;
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, a celorlalte
persoane condamnate, precum şi a oricăror altor persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului;
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare;
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în penitenciar;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciarului sau altor persoane;
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane prin deosebirea, excluderea,
restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori
apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum
şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii
de egalitate a drepturilor fundamentale;
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege.
CAPITOLUL VI: Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate
Art. 83: Regimul de prestare a muncii
(1) Munca persoanelor condamnate în penitenciare se realizează:
a) în regim de prestări de servicii pentru persoane fizice sau persoane juridice, în interiorul ori exteriorul penitenciarului;
b) în regie proprie;
c) pentru activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului;
d) în caz de calamitate;
e) în caz de voluntariat;
f) în alte cazuri, în condiţiile legii.
(2) Administraţia penitenciarului poate încheia contracte de prestări de servicii cu persoane fizice sau persoane juridice,
inclusiv penitenciare, interesate în folosirea la muncă a persoanelor condamnate.
(3) În condiţiile stabilite de regulamentul de aplicare a prezentei legi, se prestează de către persoanele condamnate
tipul de regim de muncă prevăzut la alin. (1) lit. a)-e).
(4) Persoana condamnată care, în timpul executării pedepsei privative de libertate, a devenit incapabilă de muncă în
urma unui accident sau a unei boli profesionale, beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile legii.
(5) Dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii se aplică în mod corespunzător şi persoanelor condamnate.
(6) Diplomele, certificatele sau orice alte documente care atestă însuşirea unei meserii, calificarea sau recalificarea
profesională în cursul executării pedepsei privative de libertate sunt recunoscute, în condiţiile legii.
Art. 84: Munca prestată în cazuri speciale
Femeile condamnate care sunt însărcinate, cele care au născut în perioada executării pedepsei privative de libertate şi
au în îngrijire copii în vârstă de până la un an nu pot presta muncă în timpul nopţii sau în locuri vătămătoare,
periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea acestora.
Art. 85: Durata muncii prestate
Durata muncii prestate de persoanele condamnate este cea prevăzută de legislaţia muncii.
Art. 86: Plata muncii prestate
(1) Veniturile realizate de persoanele condamnate pentru munca prestată nu constituie venituri salariale şi se
impozitează potrivit prevederilor legale care reglementează impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice.
(2) Veniturile realizate nu pot fi mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în raport cu
programul de muncă.
(3) Munca prestată în condiţiile art. 83 alin. (1) lit. c)-e) nu este remunerată.
Art. 87: Repartizarea veniturilor

(la data 30-mai-2016 Art. 87 din titlul III, capitolul VI a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2016 )
(1) Veniturile prevăzute la art. 86 se încasează de către administraţia penitenciarului în care se află persoana
condamnată şi se repartizează după cum urmează:
a) 40% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei privative de libertate
90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, la Trezoreria Statului, urmând să fie încasat în momentul
punerii în libertate;
b) 60% din venit revine administraţiei penitenciarului, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi
se utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanţele publice.
(2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei condamnate posibilitatea încheierii unui
contract de asigurare privind contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca
prestată, pe perioada executării pedepsei privative de libertate. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat
se poate face din cota de 90% prevăzută la alin. (1) lit. a), repartizată pe numele persoanei condamnate.
(3) În cazul în care persoana condamnată a fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la
data primirii în penitenciar, o cotă de 50% din procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru repararea
prejudiciului cauzat părţii civile.
(4) [textul din Art. 87, alin. (4) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 23-dec-2019 de Art. II, punctul 3. din Legea
240/2019]
Art. 88: Recuperarea pagubelor
(1) Persoanele condamnate răspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor în penitenciar sau la locul de muncă.
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(2) Prejudiciul cauzat administraţiei penitenciarului se repară pe baza ordinului de imputare emis de către directorul
penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu.
(3) Împotriva ordinului de imputare, persoana condamnată poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data
primirii acestuia, la judecătoria în circumscripţia căreia este situat penitenciarul. Hotărârea judecătoriei este definitivă.
(4) Persoanele condamnate nu răspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor încredinţate spre
folosinţă sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii.
(5) Sumele stabilite şi avansate de administraţia penitenciarului în condiţiile prevăzute la alin. (2), precum şi la art. 60
alin. (3), art. 64 alin. (5), art. 72 alin. (5) se reţin din cota de 90% repartizată pe numele persoanei condamnate
conform art. 87 alin. (1) lit. a).
CAPIT OLUL VII: Activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, instruirea
şcolară, învăţământul universitar şi formarea profesională a persoanelor condamnate
Art. 89: Activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială
(1) Activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se organizează în fiecare penitenciar şi au ca
scop reintegrarea socială a persoanelor condamnate.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară cu un număr corespunzător de specialişti: educatori, preoţi, agenţi
tehnici, monitori sportivi, precum şi psihologi şi asistenţi sociali.
(3) Pentru fiecare persoană condamnată, la depunerea în penitenciar, în perioada de carantină şi observare, se
realizează o evaluare multidisciplinară, din perspectivă educaţională, psihologică şi socială.
(4) Pentru persoanele condamnate, în funcţie de concluziile evaluării prevăzute la alin. (3), se întocmeşte Planul
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, cu respectarea nevoilor prioritare de intervenţie şi
consultarea persoanei condamnate. Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică se
completează şi se modifică ori de câte ori este necesar.
(5) Includerea persoanelor condamnate în activităţile recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie
educativă şi terapeutică se realizează ţinând cont de nevoile identificate, regimul de executare a pedepsei privative de
libertate şi momentul traseului execuţional.
(6) În fiecare penitenciar funcţionează o bibliotecă. Fondul de carte este asigurat de Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, din subvenţii bugetare, venituri proprii, precum şi din sponsorizări sau donaţii.
(7) Persoanele condamnate care muncesc pot participa la activităţile prevăzute în prezentul capitol, cu respectarea
programului de muncă.
(8) Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială,
instruire şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională a persoanelor condamnate se stabilesc prin ordin al
ministrului justiţiei.
Art. 90: Instruirea şcolară
(1) În sistemul penitenciar se organizează cursuri de şcolarizare pentru formele de învăţământ general obligatoriu şi
pot fi organizate cursuri şi pentru alte forme de învăţământ prevăzute de legea educaţiei.
(2) Cursurile de şcolarizare a persoanelor condamnate se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite de
Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Ministerul Justiţiei, cu personal didactic asigurat şi salarizat de inspectoratul
şcolar, în condiţiile legii, prin bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială este situat
penitenciarul.
(3) În conţinutul diplomelor nu se fac menţiuni cu privire la absolvirea cursurilor de şcolarizare în perioada executării
pedepsei privative de libertate.
(4) Cheltuielile legate de instruirea şcolară sunt suportate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Administraţia
Naţională a Penitenciarelor.
Art. 91: Accesul la programe de studii universitare
(1) Persoanele condamnate pot urma programe de studii universitare la distanţă sau în forma frecvenţei reduse.
(2) La programele de studii universitare în forma frecvenţei reduse pot participa numai persoanele condamnate care
execută pedeapsa privativă de libertate în regimul deschis.
(3) Cheltuielile aferente accesului şi participării la programele de studii universitare sunt suportate de persoanele
condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
Art. 92: Formarea profesională
(1) Formarea profesională a persoanelor condamnate se realizează, în funcţie de opţiunile şi aptitudinile lor, prin
programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, stabilite de administraţia penitenciarului, în
colaborare cu personalul specializat al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi cu alţi furnizori de formare
profesională acreditaţi.
(2) În conţinutul certificatului de absolvire nu se fac menţiuni cu privire la desfăşurarea cursurilor în perioada executării
pedepsei privative de libertate.
(3) Cursurile se organizează în spaţii anume destinate din cadrul penitenciarelor sau ale furnizorilor de formare
profesională acreditaţi, în condiţiile stabilite prin acorduri încheiate între administraţia penitenciarului şi fiecare furnizor.
(4) Cheltuielile legate de formarea profesională sunt suportate de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de alte persoane fizice
ori juridice.
(5) Persoanele condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regimul deschis pot participa, în exteriorul
penitenciarului, la cerere, cu aprobarea directorului penitenciarului, şi la alte tipuri de formare profesională decât cele
prevăzute la alin. (1).
(6) Cheltuielile legate de formarea profesională prevăzută la alin. (5) sunt suportate de persoana condamnată sau de
alte persoane fizice sau juridice.
Art. 93: Dispoziţii speciale privind femeile şi tinerii condamnaţi
(1) Femeilor şi tinerilor condamnaţi li se asigură condiţii pentru participarea la activităţi educative, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială, adecvate nevoilor şi personalităţii lor.
(2) Dispoziţiile art. 90-92 se aplică în mod corespunzător.
Art. 94: Dispoziţii speciale privind persoanele condamnate care prezintă dizabilităţi
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia penitenciarului dispun măsuri specifice pentru protecţia
sănătăţii fizice şi psihice a persoanelor condamnate care prezintă dizabilităţi.
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(2) Persoanelor condamnate care prezintă dizabilităţi li se asigură condiţii pentru participarea la activităţi educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase adecvate nevoilor şi personalităţii
lor, în funcţie de opţiunile şi aptitudinile lor.
(3) Activităţile de formare profesională a persoanelor condamnate care prezintă dizabilităţi pot fi organizate de
administraţia penitenciarului, în colaborare cu personalul specializat din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(4) Dispoziţiile art. 90-92 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL VIII: Liberarea condiţionată
Art. 95: Condiţiile de acordare a liberării condiţionate
Persoana condamnată poate fi liberată condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate,
dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 99 sau, după caz, la art. 100 din Codul penal.
Art. 96: Partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate şi/sau a
instruirii şcolare şi formării profesionale
(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării
profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează:
a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă;

(la data 23-dec-2019 Art. 96, alin. (1), litera A. din titlul III, capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 4. din Legea 240/2019 )

b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;
(la data 23-dec-2019 Art. 96, alin. (1), litera B. din titlul III, capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 4. din Legea 240/2019 )

c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră 3 zile executate pentru două nopţi de muncă;
(la data 23-dec-2019 Art. 96, alin. (1), litera C. din titlul III, capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 4. din Legea 240/2019 )

d) în cazul participării la cursurile de şcolarizare pentru formele de învăţământ general obligatoriu, se consideră 30 de
zile executate pentru absolvirea unui an şcolar;
e) în cazul participării la cursurile de calificare ori recalificare profesională, se consideră 20 de zile executate pentru
absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesională;
f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, indiferent de
numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul
pedepselor contopite.

(la data 31-aug-2016 Art. 96, alin. (1), litera F. din titlul III, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 24/2016 )

(2) Reducerea fracţiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii
şcolare şi formării profesionale nu poate fi revocată.
Art. 961: Procedura elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate
(1) Caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate de către deţinuţi este stabilit, potrivit dispoziţiilor legale, de către Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI.
(2) Brevetarea invenţiilor se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
denumit în continuare OSIM.
(3) Lucrările ştiinţifice sau invenţiile brevetate pot fi elaborate de către deţinuţi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, care se completează, după caz, cu prevederile legale privind evaluarea
lucrărilor ştiinţifice de către CNCS cu sprijinul logistic al UEFISCDI, respectiv procedurile efectuate de OSIM cu privire la
cererile de brevet de invenţie.
(4) Pe durata elaborării de lucrări ştiinţifice sau de invenţii pot fi desfăşurate activităţi lucrative, fără ca acestea să se
suprapună şi fără ca, însumată, durata desfăşurării tuturor acestor activităţi să depăşească durata prevăzută de
legislaţia muncii.
(5) Lucrările ştiinţifice se pot elabora numai în domeniile şi specializările universitare stabilite de nomenclatorul
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.
(6) În cazul lucrărilor ştiinţifice sau invenţiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate
se împarte proporţional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulţi coautori sunt persoane private de libertate,
procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor.
(7) Comisia pentru liberare condiţionată sesizată potrivit legii, în vederea analizării acordării zilelor considerate ca
executate, ia la cunoştinţă de acordarea caracterului ştiinţific, respectiv brevetarea invenţiei, potrivit alin. (1) şi (2), şi
verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării ştiinţifice publicate, respectiv invenţiei brevetate.
(8) O nouă solicitare privind elaborarea unei lucrări ştiinţifice sau invenţii se poate formula doar după finalizarea lucrării
anterioare.

(la data 31-aug-2016 Art. 96 din titlul III, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 24/2016 )

Art. 97: Procedura de acordare a liberării condiţionate
(1) Liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală, la cererea persoanei
condamnate sau la propunerea comisiei pentru liberare condiţionată.
(2) Comisia pentru liberare condiţionată este alcătuită din judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care este
şi preşedintele comisiei, directorul penitenciarului, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar,
directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială şi un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de
probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află penitenciarul. Secretariatul comisiei se asigură de
către şeful serviciului evidenţă din penitenciarul respectiv.
(3) Comisia formulează propuneri de liberare condiţionată a persoanei condamnate, ţinând seama de:
a) fracţiunea din pedeapsă efectiv executată şi de partea din durata pedepsei care este considerată ca executată,
conform art. 96;
b) regimul de executare a pedepsei privative de libertate în care este repartizată;
c) îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, în afară de cazul când dovedeşte că nu a avut
nicio posibilitate să le îndeplinească;
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d) conduita persoanei condamnate şi eforturile acesteia pentru reintegrare socială, în special în cadrul muncii prestate,
al activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii
şcolare şi al formării profesionale, precum şi responsabilităţile încredinţate, recompensele acordate şi sancţiunile
disciplinare aplicate;
e) antecedentele sale penale.
(4) În activitatea sa, comisia ţine cont şi de rezultatele aplicării instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor
desfăşurate de deţinuţi, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(5) Persoana condamnată este adusă în faţa comisiei pentru liberare condiţionată, cu excepţia situaţiilor în care
prezintă afecţiuni medicale confirmate de medic, care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana condamnată
poate depune înscrisuri.
(6) Propunerea comisiei pentru liberare condiţionată este cuprinsă într-un proces-verbal motivat, care cuprinde poziţia
membrilor comisiei faţă de propunerea de liberare.
(7) La procesul-verbal de propunere a liberării condiţionate se anexează, prin grija consilierului de probaţiune din cadrul
serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află penitenciarul, recomandările cu privire la
măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute la art. 101 din Codul penal care pot fi aplicate de către instanţa de
judecată, în cazul în care restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării persoanei condamnate este de 2 ani
sau mai mare.
(8) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică persoanelor condamnate de cetăţenie străină, faţă de care s-a dispus pedeapsa
complementară prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal.
(9) Persoana condamnată poate prezenta, în faţa comisiei pentru liberare condiţionată, dovezi că şi-a îndeplinit
obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare ori s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii acestor obligaţii.
(10) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6), împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în acesta, se
înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, iar procesul-verbal se comunică de îndată
persoanei condamnate.
(11) În cazul în care comisia pentru liberare condiţionată constată că persoana condamnată nu întruneşte condiţiile
pentru a fi liberată condiţionat, în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (6) fixează un termen pentru reexaminarea
situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an. În cazul în care cererea de liberare condiţionată este formulată
înainte de îndeplinirea condiţiei privind îndeplinirea fracţiunii prevăzute de Codul penal, iar perioada rămasă de executat
până la împlinirea acestei fracţiuni este mai mare de un an, termenul stabilit de comisie va fi data împlinirii fracţiunii
prevăzute de Codul penal. În cazul în care perioada rămasă de executat până la împlinirea acestei fracţiuni este mai
mică de un an, termenul fixat de comisie poate depăşi data împlinirii fracţiunii prevăzute de Codul penal, dar nu poate fi
mai mare de un an. Totodată, comisia comunică, de îndată, procesul-verbal persoanei condamnate, care are
posibilitatea ca, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinţă, sub semnătură, să se adreseze, cu cerere de liberare
condiţionată, judecătoriei în circumscripţia căreia se află penitenciarul.
(12) Metodologia de lucru a comisiei pentru liberare condiţionată este stabilită prin regulamentul de aplicare a prezentei
legi.
(13) În vederea soluţionării cererii de liberare condiţionată a persoanei condamnate sau a propunerii formulate de
comisie, instanţa poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate sau poate solicita copii ale actelor şi
documentelor din acesta.
CAPITOLUL IX: Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare
Art. 98: Tipurile recompenselor
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi care au întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate
sau în cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială,
al instruirii şcolare şi al formării profesionale li se acordă, prin procedura stabilită prin decizia directorului general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, următoarele recompense:

(la data 21-iul-2017 Art. 98, alin. (1) din titlul III, capitolul IX modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 169/2017 )

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu excepţia alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an;
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an.
(2) Recompensele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pot fi acordate de o comisie formată din director, care este şi
preşedintele comisiei, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, directorul adjunct pentru
educaţie şi asistenţă psihosocială, la propunerea personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele
condamnate, cu avizul şefului secţiei unde sunt deţinute. Secretariatul comisiei este asigurat de persoana numită în
acest sens de directorul penitenciarului.
(3) Recompensele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) pot fi acordate de către directorul general al Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (2).
(4) Totalul zilelor acordate anual persoanelor condamnate pentru permisiunea de ieşire din penitenciar nu poate depăşi
30 de zile, în situaţia schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
(5) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune, în situaţii temeinic justificate, anularea
recompenselor acordate de comisia prevăzută la alin. (2).
Art. 99: Permisiunea de ieşire din penitenciar
(1) Permisiunea de ieşire din penitenciar poate fi acordată, în condiţiile art. 98, în următoarele cazuri:
a) prezentarea persoanei condamnate, în vederea ocupării unui loc de muncă după punerea în libertate;
b) susţinerea unui examen de către persoana condamnată;
c) menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate;
d) pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate;
e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau
bunică.
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(2) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe durata unei zile, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), se poate
acorda persoanelor condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis.
(3) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d),
se poate acorda persoanelor condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regim semideschis.
(4) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d),
se poate acorda persoanelor condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regim deschis.
(5) Permisiunea de ieşire din penitenciar, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), poate fi acordată, pe o durată de cel
mult 5 zile, tuturor persoanelor condamnate, cu excepţia celor care execută pedeapsa privativă de libertate în regim de
maximă siguranţă, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (1).
(6) Solicitarea pentru ieşirea din penitenciar va fi însoţită de precizarea, de către deţinut, a locului unde urmează să se
deplaseze, a itinerarului urmat, precum şi a mijloacelor financiare de care dispune pe durata permisiunii de ieşire din
penitenciar.
Art. 100: Abateri disciplinare
(1) Constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. a)-c) şi la art. 82 lit. a)-p),
determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a)-p),
precum şi încălcarea altor obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri foarte grave în alte acte normative.
(2) Constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. d)-f) şi la art. 82 lit. q)-ţ),
determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. q)-ţ),
precum şi încălcarea altor obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri grave în alte acte normative.
(3) Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. g)-l) şi la art. 82 lit. u)-x),
determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. u)-x),
precum şi a celor prevăzute ca abateri uşoare în alte acte normative.
Art. 101: Sancţiuni disciplinare
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau
exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două
luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
(2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare persoanelor condamnate nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de
petiţionare, dreptul la vot, dreptul la corespondenţă, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la hrană, ţinută,
cazarmament şi condiţii minime de cazare, dreptul la plimbarea zilnică şi dreptul la odihnă.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) nu se aplică femeilor însărcinate sau celor care au în îngrijire copii în vârstă
de până la un an.
(4) Medicul aduce la cunoştinţă şi face recomandări preşedintelui comisiei de disciplină în situaţia existenţei oricărui
motiv medical de împiedicare a aplicării şi executării sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. f). Personalul medical al
penitenciarului vizitează, ori de câte ori este necesar, persoanele condamnate care execută această sancţiune
disciplinară.
(5) Sancţiunile cu caracter colectiv şi sancţiunile corporale sunt interzise. Pentru fiecare abatere disciplinară poate fi
aplicată numai una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (1).
(6) Mijloacele de imobilizare din dotare, precum şi orice mijloc degradant sau umilitor nu pot fi folosite ca sancţiuni
disciplinare.
Art. 102: Constatarea abaterilor disciplinare
(1) Abaterile disciplinare se constată, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane, de către personalul administraţiei
penitenciarului şi se consemnează într-un raport de incident.
(2) Raportul de incident se depune la şeful secţiei unde este deţinută persoana condamnată, în termen de 24 de ore de
la data constatării abaterii.
(3) Rapoartele de incident referitoare la abaterile disciplinare constatate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători
legale se depun la şeful de secţie unde este deţinută persoana condamnată, nu mai târziu de prima zi lucrătoare.
Art. 103: Procedura disciplinară
(1) Procedura disciplinară se declanşează de către şeful secţiei unde este deţinută persoana condamnată, care
înaintează raportul de incident comisiei de disciplină, în termen de 24 de ore.
(2) Comisia de disciplină este formată din directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în calitate de
preşedinte, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială şi un ofiţer desemnat de directorul
penitenciarului, în calitate de membri. Secretariatul comisiei este asigurat de persoana numită în acest sens de
directorul penitenciarului.
(3) Directorul penitenciarului desemnează una sau mai multe persoane din cadrul personalului penitenciarului, altele
decât supraveghetorii, să efectueze cercetarea prealabilă. Persoana desemnată sau persoanele desemnate aduc la
cunoştinţa deţinutului motivul declanşării procedurii disciplinare şi faptul că acesta poate propune administrarea de
probe. Dispoziţiile art. 61 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) În termen de 10 zile de la sesizarea comisiei de disciplină, persoana desemnată prezintă acesteia rezultatele
cercetării prealabile. Cercetarea prealabilă are ca scop lămurirea incidentului sub toate aspectele şi presupune audierea
persoanei condamnate cercetate şi verificarea apărărilor acesteia.
(5) În termen de 10 zile de la primirea rezultatelor cercetării prealabile, comisia de disciplină, după ascultarea persoanei
condamnate şi a oricărei altei persoane care are cunoştinţă despre împrejurările în care a fost săvârşită fapta, aplică
prin hotărâre scrisă una dintre sancţiunile disciplinare sau, după caz, clasează dosarul de cercetare disciplinară.
(6) La stabilirea sancţiunii disciplinare se ţine seama de natura şi modul de comitere a abaterii, de persoana şi starea
de sănătate a condamnatului, de abaterile disciplinare săvârşite anterior, de atitudinea persoanei condamnate după
săvârşirea abaterii şi în timpul procedurii disciplinare.
(7) Hotărârea comisiei de disciplină se comunică persoanei condamnate de îndată, sub semnătură, de către secretarul
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comisiei de disciplină, cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia.
(8) În cazul în care, în cursul procedurii disciplinare, comisia de disciplină ia cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni,
informează directorul penitenciarului în vederea sesizării organului de urmărire penală competent.
Art. 104: Plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină
(1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a fost aplicată o sancţiune disciplinară, persoana condamnată
poate face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la comunicarea
hotărârii.
(2) Plângerea formulată conform alin. (1) suspendă executarea sancţiunilor disciplinare.
(3) Persoana condamnată este ascultată la locul de deţinere, în mod obligatoriu.
(4) Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la
penitenciarul a cărui comisie a aplicat sancţiunea disciplinară.
(5) Dispoziţiile art. 56 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(6) În vederea soluţionării plângerii, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate proceda la ascultarea
oricărei altei persoane condamnate sau oricărei altei persoane care desfăşoară activităţi în sistemul penitenciar.
(7) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluţionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10
zile de la primirea acesteia, pronunţând una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea şi dispune anularea sau modificarea sancţiunii disciplinare aplicate de comisia de disciplină;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, rămasă fără obiect, tardivă sau inadmisibilă, după caz;
c) ia act de retragerea plângerii.
(8) Încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei
penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronunţării acesteia.
(9) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia
penitenciarului pot introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 5 zile
de la comunicarea încheierii.
(10) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea şi
suspendă executarea acesteia.
(11) Contestaţiile se înaintează judecătoriei împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea
acestora. Contestaţiile se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.
(12) Instanţa audiază în mod obligatoriu persoana condamnată, dispoziţiile art. 39 alin. (14)-(19) aplicându-se în mod
corespunzător.
(13) Competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află penitenciarul a
cărui comisie a aplicat sancţiunea disciplinară.
(14) Hotărârea judecătoriei este definitivă.
CAPITOLUL X: Documente întocmite de administraţia penitenciarului
Art. 105: Dosarul individual al persoanei condamnate
(1) Administraţia penitenciarului completează, pentru fiecare persoană condamnată, dosarul prevăzut la art. 43 alin.
(2) cu documentarul penal, dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială, dosarul disciplinar, dosarul de cereri a cărui
competenţă de soluţionare revine penitenciarului, precum şi cu fişa medicală.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) constituie dosarul individual al persoanei condamnate.
(3) Modul de gestionare şi documentele cuprinse în dosarul individual sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
Art. 106: Registrele privind persoanele condamnate
(1) Administraţia fiecărui penitenciar întocmeşte următoarele registre privind persoanele condamnate:
a) registrul de evidenţă a primirii persoanelor condamnate, în care se consemnează anul, luna, ziua şi ora la care
persoana condamnată a fost primită în penitenciar;
b) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor condamnate, în care se consemnează anul, luna, ziua şi ora
la care persoana condamnată a fost pusă în libertate;
c) registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare, în care se consemnează anul, luna, ziua şi ora
aplicării şi încetării aplicării mijloacelor de imobilizare, inclusiv privind cazarea în camera de protecţie.
(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia penitenciarului adoptă măsurile tehnice şi organizatorice
necesare protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor condamnate.
TITLUL IV: Executarea măsurilor preventive privative de libertate
CAPIT OLUL I: Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de reţinere şi
arestare preventivă
Art. 107: Organizarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă
(1) Centrele de reţinere şi arestare preventivă se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne şi se înfiinţează prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru
siguranţa acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(3) Prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei se stabilesc penitenciarele, centrele de
arestare preventivă, centrele educative şi centrele de detenţie în a căror circumscripţie funcţionează centrele de
reţinere şi arestare preventivă.
Art. 108: Executarea reţinerii şi arestării preventive
În centrele de reţinere şi arestare preventivă se execută reţinerea şi arestarea preventivă în cursul urmăririi penale.
Art. 109: Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă
(1) Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă a persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri preventive
privative de libertate se face pe baza ordonanţei prin care s-a dispus măsura reţinerii sau, după caz, a mandatului de
arestare preventivă, după stabilirea identităţii acestora.
(2) Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă a persoanelor condamnate, arestate preventiv, în curs de
judecată sau faţă de care au fost luate măsuri educative, transferate din penitenciar, centru de arestare preventivă sau
centru de detenţie, în condiţiile art. 45 alin. (6), se face în baza mandatului de executare a pedepsei sau a măsurii
privative de libertate ori a hotărârii de internare rămase definitivă, însoţite de dosarul individual prevăzut la art. 105 alin.
(2).
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(3) Prin regulamentul de aplicare a prezentei legi se stabilesc documentele care trebuie să însoţească persoana
reţinută sau arestată preventiv cu ocazia primirii în centrele de reţinere şi arestare preventivă.
Art. 110: Aplicarea unor dispoziţii
(1) Prevederile titlului I, titlului II, precum şi ale cap. II, IV-VI şi IX din titlul III, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor
din prezentul titlu, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia următoarelor dispoziţii privind:
a) perioada de carantină şi observare, prevăzută la art. 44;
b)

(la data 02-iun-2015 Art. 110, alin. (1), litera B. din titlul IV, capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 222/2015 )
[textul din Art. 110, alin. (1), litera B. din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 17-iul-2015 de Actul din Decizia
222/2015]
c) dreptul la învăţământ, prevăzut la art. 79;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar, prevăzută la art. 75 alin. (7) şi la art. 98 alin. (1) lit. e)-g);
f) cazarea temporară în camera de protecţie.
(2) Dreptul persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale de a primi vizite şi de a comunica cu mass-media
poate fi realizat numai cu acordul procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
(3) Dreptul la apărare este garantat.
(4) Recompensele sunt acordate, iar sancţiunile disciplinare se dispun de o comisie desemnată, anual, de şeful unităţii,
formată din unul dintre adjuncţii acestuia, în calitate de preşedinte, şeful centrului de reţinere şi arestare preventivă, un
ofiţer cu studii juridice, în calitate de membri, şi un secretar.
Art. 111: Regimul de executare a măsurilor preventive privative de libertate
(1) Persoanele reţinute sau arestate preventiv aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă se supun unui regim
propriu de executare, în vederea unei bune desfăşurări a procesului penal, cu respectarea drepturilor fundamentale.
(2) Persoanele aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă sunt cazate, de regulă, în comun, putând presta
muncă, la cerere, în interesul centrului şi putând beneficia de asistenţă psihologică şi moral-religioasă, în interiorul
centrului, sub pază şi supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare şi de cazarmament, normele de echipare şi durata de
folosinţă a ţinutei, precum şi normele minime de hrană ale persoanelor aflate în centrele de reţinere şi arestare
preventivă se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 107 alin. (2).
(4) Persoanele arestate preventiv poartă ţinută civilă.
Art. 112: Munca persoanelor reţinute sau arestate preventiv aflate în centrele de reţinere şi arestare
preventivă
(1) Persoanele aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă pot presta muncă neremunerată, la cererea lor, în
interesul locului de deţinere, cu acordul procurorului care efectuează urmărirea penală sau supraveghează efectuarea
urmăririi penale.
(2) Persoanele aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă pot fi retrase de la muncă la solicitarea procurorului
care efectuează urmărirea penală sau supraveghează efectuarea urmăririi penale ori în cazul în care este pusă în pericol
siguranţa centrului, cu informarea procurorului.
(3) Măsura retragerii de la muncă se dispune prin decizie a şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă.
(4) Activităţile ce pot fi prestate în interesul locului de deţinere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei
legi.
Art. 113: Ascultarea persoanelor reţinute sau arestate preventiv aflate în centrele de reţinere şi arestare
preventivă
(1) Ascultarea persoanelor reţinute sau arestate preventiv, aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă, de
către organele de urmărire penală, care instrumentează cauza în care acestea au fost reţinute sau arestate preventiv,
se face în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi de regulamentul prevăzut la art. 107 alin. (2).
(2) Ascultarea deţinuţilor aflaţi în centrele de reţinere şi arestare preventivă se realizează cu acordul procurorului, în
condiţiile art. 51, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 114: Registrele privind persoanele reţinute sau arestate preventiv
Administraţia fiecărui centru de reţinere şi arestare preventivă întocmeşte următoarele registre privind persoanele
reţinute sau arestate preventiv:
a) registrul de evidenţă a primirii şi punerii în libertate a persoanelor reţinute sau arestate preventiv, în care se
consemnează anul, luna, ziua şi ora la care persoana reţinută sau arestată a fost primită în centru, precum şi anul,
luna, ziua şi ora la care aceasta a fost pusă în libertate;
b) registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare, în care se consemnează anul, luna, ziua şi ora
utilizării mijloacelor de imobilizare, anul, luna, ziua şi ora autorizării utilizării lor de către directorul penitenciarului, tipul
mijlocului de imobilizare folosit, anul, luna, ziua şi ora încetării utilizării mijlocului de imobilizare;
c) alte registre de evidenţiere a activităţilor desfăşurate cu persoanele reţinute sau arestate preventiv, pe care trebuie
să le întocmească administraţia centrului de reţinere şi arestare preventivă, stabilite prin regulamentul prevăzut la art.
107 alin. (2).
Art. 115: Transferarea persoanelor arestate preventiv în penitenciar
(1) După trimiterea în judecată, persoanele arestate preventiv sunt transferate în penitenciar.
(2) Persoanele arestate preventiv aflate în curs de judecată care au fost selecţionate pentru a presta activităţi în
interesul centrului pot fi menţinute, cu acordul lor, pe o perioadă de maximum 6 luni, în centrul de reţinere şi arestare
preventivă.
(3) Persoanele arestate preventiv aflate în cursul urmăririi penale pot fi transferate, temporar, în penitenciarele-spital,
dacă se află într-una dintre următoarele situaţii:
a) organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice;
b) suferă de o afecţiune medicală care necesită internare şi poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), transferarea temporară se face cu aprobarea directorului penitenciarului-
spital, ţinând seama şi de gradul de ocupare a penitenciarului-spital.
(5) Dacă, pe parcursul internării în penitenciarul-spital, se impune internarea persoanei arestate preventiv aflate în curs
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de urmărire penală într-un spital din reţeaua sanitară publică, organele de poliţie din cadrul structurii teritoriale pe raza
căreia se află unitatea medicală asigură paza şi supravegherea persoanei private de libertate.
(6) Transferul persoanelor arestate preventiv în condiţiile prezentului articol se dispune de către şeful centrului de
reţinere şi arestare preventivă.
Art. 116: Refuzul de hrană
În cazul în care o persoană aflată în centrul de reţinere şi arestare preventivă refuză hrana, dispoziţiile art. 54 se aplică
în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor referitoare la cazare.
Art. 117: Regimul minorilor arestaţi
(1) Persoanele minore reţinute sau arestate preventiv sunt cazate, de regulă, în comun, separat de persoanele adulte.
(2) Pe timpul executării arestării preventive, minorului i se acordă asistenţă psihologică, în condiţiile stabilite prin
regulamentul prevăzut la art. 107 alin. (2), în vederea diminuării efectelor negative ale privării de libertate asupra
dezvoltării sale fizice, psihice sau morale.
(3) În măsura în care nu se împiedică buna desfăşurare a procesului penal, minorului i se asigură posibilitatea menţinerii
legăturii cu persoanele cu care are relaţii familiale sau puternice legături afective, prin suplimentarea dreptului la vizite,
convorbiri telefonice sau on-line.
(4) Prevederile titlului II, precum şi ale cap. I, IV, V, VII, VIII şi IX din titlul V referitoare la condiţiile de detenţie, drepturi
şi obligaţii, recompense şi sancţiuni, mijloacele de imobilizare şi utilizarea acestora, în măsura în care nu contravin
dispoziţiilor din acest titlu, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia următoarelor dispoziţii privind:
a) perioada de carantină şi observare, prevăzută la art. 157;
b) obligaţia de a urma cursurile învăţământului general obligatoriu, prevăzută la art. 161 alin. (2) şi (3);
c) vizita intimă, prevăzută la art. 162 alin. (4);
d) recompensele, prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. d)-h);
e) obligaţiile, prevăzute la art. 172 alin. (2);
f) măsurile de siguranţă a centrelor educative, prevăzute la art. 175;
g) măsurile de siguranţă a centrelor de detenţie, prevăzute la art. 176.
(5) În timpul arestării preventive, dreptul la educaţie este restrâns pentru motive privind desfăşurarea în bune condiţii a
procesului penal.
(6) Acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se fac în condiţiile art. 110 alin. (4), iar munca
minorilor arestaţi preventiv se desfăşoară în condiţiile art. 112.
(7) Drepturile minorilor arestaţi preventiv pot fi suplimentate în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Art. 118: Accesul la bibliotecă
(1) În fiecare centru de reţinere şi arestare preventivă funcţionează o bibliotecă.
(2) Fondul de carte este asigurat de administraţia centrului de reţinere şi arestare preventivă din subvenţii de la bugetul
de stat, precum şi din sponsorizări şi donaţii.
Art. 119: Persoanele condamnate aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă
Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi persoanelor condamnate aflate temporar, la
solicitarea organelor judiciare, în centrele de reţinere şi arestare preventivă.
CAPIT OLUL II: Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de arestare
preventivă şi în secţiile de arestare preventivă din penitenciare
Art. 120: Centrele de arestare preventivă
(1) În cursul judecăţii, arestarea preventivă se execută în secţiile speciale de arestare preventivă din penitenciare sau în
centrele de arestare preventivă de pe lângă penitenciare, care se organizează şi funcţionează în subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) În secţiile speciale de arestare preventivă din penitenciare sunt deţinute şi persoanele condamnate care sunt
cercetate în stare de arest preventiv în altă cauză.
(3) Persoanelor prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile titlului I, precum şi cele ale cap. II din titlul III, referitor la
siguranţa penitenciarelor.
(4) Centrele de arestare preventivă se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului.
(5) Prin ordin al ministrului justiţiei se stabilesc penitenciarele în a căror circumscripţie funcţionează centrele de arestare
preventivă, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.
(6) Măsurile necesare pentru siguranţa centrelor de arestare preventivă se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art.
15 alin. (3).
Art. 121: Executarea arestării preventive în cursul judecăţii
(1) Primirea în centrele de arestare preventivă sau în penitenciare a persoanelor arestate preventiv în curs de judecată
se face pe baza mandatului de arestare prevăzut la art. 2 alin. (4), după stabilirea identităţii acestora.
(2) Centrele de arestare preventivă şi secţiile speciale de arestare preventivă din penitenciare sunt obligate să asigure
exercitarea drepturilor prevăzute în Codul de procedură penală.
(3) Dispoziţiile art. 110 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, cu excepţia lit. a).
Art. 122: Regimul arestaţilor preventiv
(1) Persoanele arestate preventiv sunt cazate, de regulă, în comun, pot desfăşura activităţi educative, moral-
religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare profesională,
în grupuri, în interiorul centrului de arestare preventivă sau al penitenciarului, sub pază şi supraveghere, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Persoanele arestate preventiv pot presta, la cererea lor, o muncă în interiorul sau exteriorul centrului de arestare
preventivă sau al penitenciarului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului.
(3) Dispoziţiile art. 34 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor arestate preventiv în curs de judecată.
Art. 123: Regimul arestaţilor minori
(1) În cursul judecăţii, minorii arestaţi preventiv execută măsura preventivă în centre de detenţie sau în centre de
arestare preventivă.
(2) Pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, minorii arestaţi preventiv pot fi transferaţi în secţiile speciale de
arestare preventivă din penitenciare pentru o perioadă de maximum 10 zile, fiind cazaţi separat de majori.
(3) În intervalul prevăzut la alin. (2), minorii execută măsura arestării preventive cu respectarea particularităţilor
vârstei, cu asigurarea asistenţei psihosociale necesare, pentru a nu fi prejudiciată dezvoltarea lor fizică, psihică sau

Legea 254/2013 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 23 12/17/2020 : lex@snppc.ro



morală.
(4) La împlinirea vârstei de 18 ani, minorul arestat rămâne sau este transferat în centrul de detenţie.
(5) Dispoziţiile art. 117 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia alin. (4) lit. a) şi g).
(6) Minorii arestaţi preventiv prestează muncă numai la cererea lor, dispoziţiile art. 163 aplicându-se în mod
corespunzător.
CAPITOLUL III: Executarea măsurii preventive a arestului la domiciliu
Art. 124: Temeiul legal al executării arestului la domiciliu
(1) Arestul la domiciliu se execută în temeiul încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră
preliminară sau instanţei de judecată, pronunţate în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.
(2) În situaţia în care, cu ocazia dispunerii măsurii arestului la domiciliu, se stabileşte ca inculpatul să poarte un
dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit art. 221 alin. (3) din Codul de procedură penală, modul de utilizare a
acestuia, precum şi condiţiile referitoare la transmiterea, modificarea şi stocarea datelor obţinute prin supravegherea
electronică se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 125: Organul de supraveghere
Îndeplinirea obligaţiilor impuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată, impuse în sarcina inculpatului faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu, este supravegheată de
organul de poliţie, denumit în continuare organ de supraveghere, în a cărui circumscripţie se află imobilul în care
locuieşte inculpatul, stabilit prin încheiere.
Art. 126: Imobilul în care se execută arestul la domiciliu
Prin imobil în care se execută arestul la domiciliu, prevăzut la art. 221 alin. (1) din Codul de procedură penală, se
înţelege locuinţa inculpatului, încăperea, dependinţa sau locul împrejmuit ţinând de acestea.
Art. 127: Cazuri urgente
Se află în situaţia prevăzută la art. 221 alin. (7) din Codul de procedură penală, inculpatul care a părăsit imobilul pentru
a salva de la un pericol imediat viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important
al său ori al altei persoane sau un interes general. În aceste situaţii, organul de supraveghere verifică realitatea şi
temeinicia motivelor invocate.
Art. 128: Comunicarea măsurilor privind arestul la domiciliu
(1) Încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu,
precum şi cele privind permisiunea de părăsire a imobilului se comunică, de îndată, organului de supraveghere.
(2) În cazul în care faţă de inculpat s-a dispus obligaţia prevăzută la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, organul judiciar prevăzut la alin. (1)
comunică persoanei vătămate sau membrului de familie al acesteia la care se referă obligaţia dreptul de a solicita un
ordin european de protecţie în condiţiile legii.

(la data 23-iul-2016 Art. 128 din titlul IV, capitolul III modificat de Art. 28 din titlul II din Legea 151/2016 )

Art. 129: Executarea supravegherii arestului la domiciliu
(1) La primirea încheierii, organul de supraveghere desemnează reprezentanţi care se deplasează, de îndată, la
locuinţa inculpatului, îl legitimează şi identifică persoanele care locuiesc în mod obişnuit cu acesta sau care se află în
îngrijirea sa, încheie proces-verbal în acest sens, după care comunică judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului
de cameră preliminară sau instanţei de judecată începerea activităţilor de supraveghere.
(2) După consultarea inculpatului, organul de supraveghere întocmeşte un program care cuprinde modul de executare
a arestului la domiciliu, obligaţia de informare în situaţia părăsirii locuinţei în cazuri urgente, precum şi, după caz,
condiţiile de părăsire, deplasare şi revenire la locuinţă, care i se comunică, de îndată, sub semnătură.
(3) Organul de supraveghere dispune efectuarea, periodic ori la sesizare, de vizite inopinate, în orice moment al zilei, la
locuinţa inculpatului sau în locurile stabilite prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră
preliminară sau instanţei de judecată, pentru verificarea respectării măsurii şi a obligaţiilor de către persoana
supravegheată. Efectuarea de vizite inopinate de către organul de supraveghere este adusă de îndată la cunoştinţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz.
(4) Organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată încunoştinţează organul de supraveghere ori de câte ori îl cheamă pe inculpat, arătând data, ora şi locul
chemării. În acest caz, itinerarul şi condiţiile de deplasare se stabilesc de organul de supraveghere şi sunt aduse la
cunoştinţa inculpatului pe bază de semnătură. În cazul în care inculpatul nu se prezintă, organul judiciar încunoştinţează
de îndată organul de supraveghere.
(5) Verificările cu privire la respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, efectuate de organele de
supraveghere, se materializează în procese-verbale care se depun la dosarul individual.
Art. 130: Procedura în caz de imposibilitate a punerii în executare a măsurii
În cazul în care organul de supraveghere constată că încheierea prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu nu
poate fi pusă în executare, procedează în conformitate cu prevederile art. 131.
Art. 131: Procedura de sesizare în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurii şi a obligaţiilor
(1) În cazul în care organul de supraveghere constată nerespectarea cu rea-credinţă a măsurii şi a obligaţiilor impuse
inculpatului, întocmeşte o sesizare motivată pe care o înaintează, de îndată, procurorului, în cursul urmăririi penale,
judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.
(2) În vederea întocmirii sesizării prevăzute la alin. (1), organul de supraveghere verifică situaţia de fapt şi audiază
inculpatul, dacă este posibil, sau alte persoane.
(3) Organele judiciare pot consulta dosarul individual al inculpatului.
Art. 132: Colaborarea cu alte instituţii
(1) Organul de supraveghere colaborează cu autorităţile locale, alte organe de ordine şi siguranţă publică, precum şi cu
orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiilor impuse de
organul judiciar care a luat măsura.
(2) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) iau la cunoştinţă, în orice mod, despre încălcarea măsurii arestului la
domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpatului, informează, de îndată, organul de supraveghere, pentru a sesiza organul
judiciar competent, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.
(3) În cazul în care inculpatul are obligaţia de a nu intra în legătură cu anumite persoane, organul de supraveghere
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identifică şi contactează persoanele care ar putea furniza informaţii relevante despre o eventuală neîndeplinire a
obligaţiei.
Art. 133: Dosarul persoanei arestate la domiciliu
(1) Pentru fiecare persoană arestată la domiciliu se întocmeşte, de către organul de supraveghere, un dosar.
(2) Dosarul persoanei arestate la domiciliu cuprinde:
a) încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu,
permisiunea de părăsire a imobilului, precum şi alte comunicări;
b) actul de identitate, fişa de evidenţă a persoanei ori procesul-verbal de identificare a persoanei arestate la domiciliu;
c) actele întocmite cu ocazia fiecărei verificări cu privire la respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat;
d) documente referitoare la datele de identificare a persoanelor cu care sa stabilit că persoana supravegheată este
obligată să nu intre în legătură;
e) documente referitoare la datele de identificare a persoanelor care locuiesc în mod obişnuit împreună cu aceasta sau
care se află în îngrijirea sa;
f) dovada de luare la cunoştinţă sub semnătură a programului privind condiţiile de părăsire, deplasare şi revenire în
locuinţă;
g) orice alte documente apreciate drept necesare executării în condiţii corespunzătoare a activităţilor specifice de
supraveghere, referitoare sau în legătură cu persoana arestată la domiciliu, pe perioada supravegherii.
(3) Dispoziţiile art. 60 se aplică în mod corespunzător.
(4) Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor specifice de supraveghere a inculpatului, organul de
supraveghere îşi constituie o bază de date cu persoanele arestate la domiciliu.
TITLUL V: Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 134: Principii
Principiile prevăzute în titlul I şi dispoziţiile prevăzute în titlul II se aplică în mod corespunzător şi în cazul executării
măsurilor educative privative de libertate.
Art. 135: Scopul executării măsurilor educative privative de libertate
(1) Prin executarea măsurilor educative privative de libertate se urmăreşte reintegrarea în societate a persoanelor
internate şi responsabilizarea acestora, în vederea asumării propriilor acţiuni şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.
(2) Măsurile educative privative de libertate sunt puse în executare în condiţii care să nu îngrădească exercitarea
dreptului la viaţă privată mai mult decât este inerent executării acestora.
Art. 136: Locul de executare
Măsurile educative privative de libertate pot fi executate:
a) într-un centru educativ;
b) într-un centru de detenţie.
Art. 137: Contactul cu comunitatea
Pe durata executării măsurilor educative se asigură menţinerea şi dezvoltarea legăturilor persoanei internate cu familia
şi comunitatea, precum şi implicarea în demersuri recuperative adaptate particularităţilor psihosomatice şi nevoilor de
dezvoltare personală ale acesteia.
Art. 138: Protecţia şi asistenţa acordată persoanelor internate
Persoanele internate beneficiază de protecţie şi asistenţă în plan educaţional, profesional, psihologic, social, medical şi
fizic, în funcţie de vârstă, sex, personalitate şi în interesul dezvoltării personale, asigurate de personal specializat.
CAPIT OLUL II: Organizarea executării măsurii internării într-un centru educativ şi într-un centru de
detenţie
Art. 139: Centrele educative şi centrele de detenţie
(1) Centrele educative şi centrele de detenţie sunt instituţii specializate în recuperarea socială a persoanelor internate,
care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, au personalitate juridică şi sunt în subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
(2) Centrele educative şi centrele de detenţie se organizează şi funcţionează prin regulament, aprobat prin ordin al
ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În cadrul centrelor se pot înfiinţa, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
secţii interioare sau exterioare, în raport cu regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate, sexul,
vârsta persoanelor internate şi nevoile de protecţie, educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale acestora.
(4) În cadrul centrelor de detenţie, prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se
înfiinţează secţii de arestare preventivă pentru minorii arestaţi în curs de judecată.
(5) Persoana internată execută măsura, de regulă, în cel mai apropiat centru de localitatea de domiciliu, potrivit
arondării stabilite de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 140: Organizarea şi dotarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie
Centrele dispun de spaţii adecvate pentru cazare, prepararea şi servirea hranei, activităţi de instruire şcolară şi formare
profesională, asistenţă socială şi psihologică, activităţi educative, moral-religioase, culturale, sportive, recreative, pentru
asigurarea asistenţei şi a tratamentelor medicale, precum şi pentru primirea vizitelor.
Art. 141: Funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie
(1) Centrul educativ este instituţia specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, în care acestea urmează
programe de instruire şcolară şi formare profesională, potrivit aptitudinilor lor, precum şi alte activităţi şi programe
destinate reintegrării sociale.
(2) Centrul de detenţie este instituţia specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, cu regim de pază şi
supraveghere, în care acestea urmează intensiv programele şi activităţile prevăzute la alin. (1).
(3) Centrul educativ şi centrul de detenţie dispun de personal specializat pentru activităţile educative, moral-religioase,
culturale, sportive, recreative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială specifică, de personal medical, de pază,
supraveghere şi însoţire, precum şi de personal tehnico-administrativ.
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene, asigură personal specializat pentru activităţile de
instruire şcolară, în cadrul centrelor educative şi de detenţie.
(5) Activitatea de formare profesională este desfăşurată de către personalul centrului educativ sau al centrului de
detenţie, de personalul specializat al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi de alţi furnizori de formare
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profesională acreditaţi.
Art. 142: Proiectul educaţional al centrului educativ şi de detenţie
(1) În fiecare centru educativ şi centru de detenţie, activitatea de recuperare socială a persoanelor internate este
organizată şi desfăşurată în baza unui proiect educaţional, elaborat în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei
legi.
(2) Proiectul educaţional al centrului structurează organizarea şi desfăşurarea demersurilor educaţionale, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială acordate persoanelor internate, în funcţie de nevoile individuale şi urmăreşte, cu
prioritate, următoarele obiective:
a) asigurarea unui climat favorabil dezvoltării personale;
b) conferirea de utilitate perioadei internării;
c) reducerea vulnerabilităţii psihologice şi sociale;
d) asimilarea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi necesare reintegrării sociale.
Art. 143: Mijloacele financiare
Mijloacele financiare necesare funcţionării, dotării şi investiţiilor din centrele educative şi din centrele de detenţie sunt
asigurate de la bugetul de stat, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din venituri proprii, precum şi din donaţii şi
sponsorizări.
CAPITOLUL III: Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate
Art. 144: Dispoziţii generale privind regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate
(1) Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza
executării acestor măsuri.
(2) Regimul de executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ este comun tuturor persoanelor
internate, individualizându-se din perspectiva demersurilor recuperative destinate acestora, pentru a răspunde nevoilor
de dezvoltare fizică şi psihică.
(3) Regimurile de executare a măsurilor educative ale internării într-un centru de detenţie sunt bazate pe sistemele
progresiv şi regresiv, persoanele internate trecând dintr-un regim în altul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 145: Consiliul educativ
(1) În fiecare centru educativ se constituie un consiliu educativ, al cărui scop este individualizarea regimului de
executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ, prin stabilirea asistenţei educaţionale, psihologice şi
sociale acordate fiecărei persoane internate.
(2) Consiliul educativ este alcătuit din directorul centrului, care este şi preşedintele consiliului, directorul adjunct pentru
educaţie şi asistenţă psihosocială, educatorul responsabil de caz, învăţătorul sau dirigintele, un psiholog, un asistent
social şi şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate.
(3) La lucrările consiliului educativ pot participa, în calitate de invitaţi, în cazul minorilor, un consilier de probaţiune din
cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul educativ şi un
reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv
a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află centrul educativ.
(4) Secretariatul consiliului educativ este asigurat de către o persoană din cadrul serviciului educativ, alta decât
educatorul responsabil de caz.
Art. 146: Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii
educative a internării în centrul de detenţie
(1) În fiecare centru de detenţie se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de
executare a măsurii internării, alcătuită din directorul centrului, care este şi preşedintele comisiei, directorul adjunct
pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii, medicul-şef, educatorul
responsabil de caz, un psiholog şi un asistent social.
(2) La lucrările comisiei prevăzute la alin. (1) pot participa, în calitate de invitaţi, în cazul minorilor, un consilier de
probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul de detenţie
şi un reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean,
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află centrul de detenţie.
(3) Prevederile art. 145 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 147: Tipurile regimurilor de executare a măsurii internării într-un centru de detenţie
(1) Regimurile de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie sunt:
a) regimul închis;
b) regimul deschis.
(2) Regimurile de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie se diferenţiază în raport cu
gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanei internate, precum şi cu modul şi locul de organizare şi desfăşurare
a activităţilor.
Art. 148: Aplicarea provizorie a regimului de executare
(1) După terminarea perioadei de carantină şi observare, fiecărei persoane internate căreia nu i s-a stabilit regimul de
executare i se aplică provizoriu regimul de executare corespunzător cuantumului măsurii educative pe care o execută,
potrivit art. 149 alin. (1) şi art. 150 alin. (1).
(2) Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător.
Art. 149: Regimul închis
(1) Regimul închis se aplică persoanei internate pentru o perioadă mai mare de 3 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana internatului, precum şi comportarea
acestuia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea în regimul deschis.
(3) Persoanele internate care execută măsura educativă în regim închis sunt cazate, de regulă, în comun, desfăşoară
activităţi de instruire şcolară şi formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi
asistenţă socială specifică şi prestează muncă în grupuri, în interiorul centrului, sub supraveghere.
(4) Persoanele internate care execută măsura educativă în regim închis pot desfăşura activităţi de instruire şcolară şi
formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială specifică sau
pot presta muncă în exteriorul centrului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului centrului.
Art. 150: Regimul deschis
(1) Regimul deschis se aplică persoanei internate pentru o perioadă mai mică de 3 ani.
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(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana internatului, precum şi comportarea
acestuia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea în regimul închis.
(3) Persoanele internate care execută măsura educativă în regim deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa
neînsoţite în zone din interiorul centrului stabilite prin regulamentul de ordine interioară, desfăşoară activităţi de instruire
şcolară şi formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială
specifică şi prestează muncă în spaţii din interiorul centrului, care rămân deschise în timpul zilei.
(4) Persoanele internate care execută măsura educativă în regim deschis pot desfăşura activităţi de instruire şcolară şi
formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială specifică sau
pot presta muncă în afara centrului, însoţite de personal al centrului, cu aprobarea directorului centrului.
(5) Prin regulamentul de aplicare a prezentei legi se stabilesc situaţiile în care activităţile menţionate la alin. (4) pot fi
desfăşurate în exteriorul centrului fără însoţirea persoanelor internate.
(6) Dispoziţiile art. 38 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 151: Măsuri luate în vederea liberării, în cadrul regimului deschis
Persoanele internate care execută măsura educativă în regimul deschis, cu 3 luni înainte de împlinirea duratei
prevăzute la art. 125 alin. (4) din Codul penal, pot fi cazate în spaţii special amenajate, în care desfăşoară, sub
coordonarea directă a personalului centrului desemnat în acest sens, activităţi de autogospodărire, în scopul dezvoltării
deprinderilor de convieţuire socială.
Art. 152: Stabilirea regimului de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie
(1) Comisia prevăzută la art. 146 stabileşte regimul de executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie,
dispoziţiile art. 39 aplicându-se în mod corespunzător.
(2) La stabilirea regimului de executare se ţine seama dacă măsura educativă se execută ca urmare a revenirii de
către instanţă asupra înlocuirii sau liberării din centrul educativ, potrivit dispoziţiilor art. 125 alin. (6) din Codul penal.
Art. 153: Schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie
(1) Comisia prevăzută la art. 146 are obligaţia să analizeze, după executarea unei pătrimi din durata măsurii
educative, conduita persoanei internate şi eforturile depuse în vederea reintegrării sociale. În cazul în care comisia
apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, dispune, în acest sens, prin hotărâre.
(2) Schimbarea regimului de executare din regimul închis în regimul deschis se poate dispune dacă persoana internată
a avut o bună conduită, a dovedit interes constant în cadrul activităţilor de instruire şcolară şi formare profesională,
precum şi în cadrul altor programe desfăşurate în centru şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale.
(3) În activitatea sa, comisia ţine cont şi de rezultatele aplicării instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor
desfăşurate de persoanele internate, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.

(la data 07-oct-2016 Art. 153, alin. (3) din titlul V, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 642/2016 )
(4) Schimbarea regimului de executare din regimul deschis în regimul închis se poate dispune în orice moment al
executării măsurii internării în centrul de detenţie, dacă persoana internată a fost sancţionată disciplinar pentru o
abatere disciplinară foarte gravă sau pentru abateri disciplinare grave repetate.
(5) Împrejurările prevăzute la alin. (2) sau (3) sunt constatate printr-un raport care este adus la cunoştinţa persoanei
internate sub semnătură.
(6) Hotărârea comisiei prevăzute la art. 146, prin care se dispune menţinerea sau schimbarea regimului de executare,
cuprinde şi termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
(7) Comisia prevăzută la art. 146 are obligaţia de a analiza, periodic, situaţia persoanei condamnate la împlinirea
termenului stabilit conform alin. (6).
(8) Împotriva deciziei comisiei privind schimbarea regimului de executare, persoana internată poate formula plângere,
care este soluţionată potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (11)-(22), care se aplică în mod corespunzător.
Art. 154: Regimul de executare a măsurii internării într-un centru educativ
Persoanele internate într-un centru educativ sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în interiorul centrului, în
spaţii stabilite prin regulamentul de ordine interioară, şi pot desfăşura activităţi de instruire şcolară şi formare
profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială specifică sau pot presta
muncă atât în interiorul, cât şi în exteriorul centrului, fără supraveghere, în condiţiile regulamentului de aplicare a
prezentei legi.
Art. 155: Individualizarea executării măsurii educative a internării
Consiliul educativ individualizează executarea măsurii educative a internării, ţinând seama de asistenţa educaţională,
psihologică şi socială specifică, ce urmează a fi acordată persoanei internate.
CAPITOLUL IV: Condiţiile internării
Art. 156: Primirea persoanei într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie
(1) Primirea persoanelor internate într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie se face în baza hotărârii
judecătoreşti rămase definitivă, după stabilirea identităţii acestora, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod
corespunzător.
(2) În termen de 3 zile de la primirea persoanei internate în centru, directorul centrului ia măsuri pentru informarea în
scris a familiei sau a reprezentantului legal, cu privire la posibilităţile vizitării şi la modalităţile de sprijinire a procesului de
reintegrare socială desfăşurat în centru.
Art. 157: Perioada de carantină şi observare
După primirea în centru, persoanele internate se repartizează în secţia pentru carantină şi observare, dispoziţiile art.
44 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 158: Transferarea persoanei internate
(1) Transferarea persoanei internate în alt centru, pentru motive întemeiate, se dispune la propunerea consiliului
educativ sau a comisiei prevăzute la art. 146 sau la cererea persoanei internate, a familiei ori a reprezentantului legal al
acesteia, cu avizul consiliului educativ ori al comisiei prevăzute la art. 146, de către directorul general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
(2) Dispoziţiile art. 43 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care se decide transferarea persoanei internate într-un alt centru sau într-un centru de reţinere şi
arestare preventivă sau de arestare preventivă, soluţionarea contestaţiilor prevăzute de prezentul titlu, formulate de
persoana ce urmează a fi transferată până la data dispoziţiei de transfer, se face, de urgenţă, de către judecătorul de
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supraveghere a privării de libertate de la centrul de la care s-a dispus transferul, înainte de realizarea efectivă a
transferului.
Art. 159: Alte dispoziţii privind condiţiile internării
(1) Dispoziţiile art. 46-55 se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor internate.
(2) Minorii execută măsura educativă privativă de libertate separat de persoanele internate tinere şi de cele cu vârsta
mai mare de 21 de ani.
Art. 160: Punerea în libertate
Punerea în libertate a minorului din centrul educativ sau centrul de detenţie se comunică familiei sau reprezentantului
legal al acestuia.
CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile persoanelor internate
Art. 161: Dreptul la educaţie şi obligaţia de a urma cursurile învăţământului general obligatoriu
(1) Fiecare persoană internată are dreptul la educaţie, conform nevoilor şi capacităţilor sale, precum şi la o pregătire
profesională adecvată.
(2) Învăţământul şi formarea profesională sunt asigurate de personal didactic calificat, în clase afiliate şcolilor publice
sau în cadrul şcolilor din incinta centrului.
(3) Persoanele internate urmează cursurile învăţământului general obligatoriu.
Art. 162: Dispoziţii generale privind drepturile persoanelor internate care execută măsuri educative
privative de libertate
(1) Dispoziţiile prevăzute la cap. V din titlul III se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care execută măsuri
educative privative de libertate.
(2) Reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale al căror obiect de activitate se circumscrie
problematicii asistenţei acordate minorilor pot vizita centrele educative şi de detenţie şi pot lua contact cu persoanele
internate, cu aprobarea directorului centrului.
(3) Minorilor li se asigură 8 ore de somn pe zi.
(4) Vizita intimă se acordă persoanelor internate căsătorite şi care au vocaţia legală de a se căsători la data acordării
acestui drept, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 69.
CAPITOLUL VI: Munca prestată de către persoanele internate
Art. 163: Dispoziţii privind munca prestată
(1) Persoanele internate pot presta o muncă, în condiţiile legislaţiei muncii, potrivită cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi
cunoştinţele lor, dacă nu le sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea şcolară şi profesională.
(2) Persoanele internate pot presta o muncă numai cu avizul medicului centrului educativ sau al centrului de detenţie.
(3) Organizarea muncii prestate de către persoanele internate se face avându-se în vedere exclusiv interesul
reintegrării lor sociale.
(4) Minorii internaţi nu prestează muncă pe timpul nopţii.
(5) Dispoziţiile art. 83-86 şi art. 88 se aplică în mod corespunzător.
(6) Veniturile prevăzute la art. 86 se încasează de către administraţia centrului în care se află persoana internată şi se
repartizează după cum urmează:
a) 50% din venit revine persoanei internate, care poate folosi pe durata executării pedepsei privative de libertate 90%
din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, la Trezoreria Statului, urmând să fie încasat în momentul punerii
în libertate;
b) 50% din venit revine administraţiei centrului, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se
utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanţele publice.
(7) Administraţia are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei internate încheierea unui contract de asigurare privind
contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe perioada executării
măsurii educative privative de libertate. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat se poate face din cota de
90% prevăzută la alin. (6) lit. a) repartizată pe numele persoanei internate.
(8) În cazul în care persoana internată a fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la
data primirii în centru, o cotă de 50% din procentul prevăzut la alin. (6) lit. a) se utilizează pentru repararea
prejudiciului cauzat părţii civile.
Art. 164: Alte activităţi în cadrul atelierelor ocupaţionale
(1) Persoana internată poate obţine venituri şi prin valorificarea lucrărilor realizate în cadrul atelierelor ocupaţionale.
(2) Venitul obţinut potrivit alin. (1) revine în totalitate persoanei internate, după deducerea cheltuielilor necesare
efectuării lucrărilor, din care poate folosi pe durata executării măsurii internării 90%, iar 10% se consemnează pe
numele său, urmând să fie încasat în momentul punerii în libertate.
CAPITOLUL VII: Activităţi şi programe de reintegrare socială
Art. 165: Asistenţa educaţională, psihologică şi socială specifică centrelor educative şi centrelor de detenţie
(1) Asistenţa educaţională, psihologică şi socială a persoanelor internate în centrul educativ şi în centrul de detenţie are
ca principal scop reintegrarea şi responsabilizarea socială a acestora.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară cu un număr corespunzător de: educatori, preoţi, agenţi tehnici,
monitori sportivi, personal specializat pentru ateliere ocupaţionale, precum şi psihologi şi asistenţi sociali.
(3) Asistenţa educaţională, psihologică şi socială specifică centrelor educative şi centrelor de detenţie reprezintă un
ansamblu structurat de programe şi activităţi, care oferă persoanei internate posibilitatea de a dobândi aptitudini care
să determine adoptarea unui comportament constructiv, autonom şi responsabil în cadrul comunităţii.
(4) Asistenţa educaţională, psihologică şi socială are următoarele componente: instruire şcolară, orientare şi formare
profesională, activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, individuale şi de grup,
precum şi activităţi de menţinere a unei vieţi active.
(5) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului
justiţiei.

(la data 12-iun-2017 Art. 165, alin. (5) din titlul V, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2017 )
(6) Centrul educativ, respectiv centrul de detenţie înaintează către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul persoana internată un raport social personalizat,
pentru persoana care mai are 3 luni până la împlinirea termenului la care acesta dobândeşte vocaţia de a fi liberată,
potrivit dispoziţiilor art. 124 alin. (4), respectiv ale art. 125 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
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modificările şi completările ulterioare.
(la data 21-mai-2018 Art. 165, alin. (5) din titlul V, capitolul VII completat de Actul din Legea 116/2018 )

Art. 166: Instruirea şcolară, accesul la învăţământul universitar şi formarea profesională
(1) Dispoziţiile art. 90-92 se aplică în mod corespunzător.
(2) În procesul de instruire şcolară, activităţile extracurriculare şi cele de suport psihopedagogic sunt asigurate de către
personalul angajat al centrelor.
(3) Persoanele internate pot primi burse sociale sau de studii din partea organizaţiilor neguvernamentale, a instituţiilor
de învăţământ sau a altor persoane fizice şi juridice, cu acordul consiliului educativ sau al comisiei prevăzute la art.
146.
Art. 167: Desfăşurarea asistenţei psihologice şi asistenţei sociale în centre
(1) Asistenţa psihologică şi asistenţa socială se desfăşoară cu respectarea proiectului educaţional al centrului, elaborat
în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Activităţile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială în centre sunt realizate de personalul din compartimentele
de specialitate ale acestora, cu participarea familiei, a instituţiilor publice, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a altor
reprezentanţi ai societăţii civile.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în funcţie de nevoile de dezvoltare a persoanei internate şi de
posibilităţile de reintegrare socială a acesteia, atât în interiorul centrului, cât şi în comunitate.
Art. 168: Accesul la bibliotecă
Dispoziţiile art. 89 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 169: Planul de intervenţie recuperativă
(1) Pentru fiecare persoană internată, consiliul educativ sau, după caz, comisia prevăzută la art. 146 stabileşte, odată
cu regimul de executare, şi Planul de intervenţie recuperativă.
(2) Planul de intervenţie recuperativă este întocmit în baza evaluării multidisciplinare, din perspectivă educaţională,
psihologică şi socială, şi este actualizat ori de câte ori este necesar.
(3) Prin Planul de intervenţie recuperativă sunt stabilite, în funcţie de nevoile de dezvoltare ale persoanei internate,
durata şi regimul de executare a măsurii educative privative de libertate, activităţile şi programele de instruire şcolară şi
formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială în care este
inclusă persoana internată, cu consultarea acesteia.
CAPITOLUL VIII: Recompensele, învoirea din motive umanitare, abaterile şi sancţiunile disciplinare
Art. 170: Tipurile recompenselor
(1) Pentru interesul manifestat în procesul educativ şi pentru participarea activă la activităţile organizate în centru,
precum şi pentru un comportament adecvat faţă de celelalte persoane internate şi faţă de personalul centrului, se pot
acorda următoarele recompense:
a) ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) trimiterea în tabere şi excursii organizate de centru sau în colaborare cu alte instituţii ori organizaţii;
e) învoirea, cu o durată de maximum 24 de ore, în localitatea în care este situat centrul;
f) învoirea, la sfârşit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în localitatea de domiciliu a persoanei
internate;
g) învoiri în familie, în timpul vacanţelor şcolare, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dar nu mai mult de 45 de zile pe an;
h) învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile.
(2) Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către consiliul educativ sau de comisia prevăzută la art. 146, la
propunerea personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate, cu excepţia învoirilor care depăşesc
48 de ore, care se acordă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea
consiliului educativ sau a comisiei prevăzute la art. 146.
Art. 171: Învoirea din motive umanitare
Învoirea din motive umanitare se poate acorda pentru participarea persoanei internate la înhumarea unui membru de
familie, a oricărei persoane cu care are puternice legături afective, pentru soluţionarea unor probleme sociale, medicale
sau pentru sprijinirea familiei, precum şi în caz de calamitate.
Art. 172: Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor internate
(1) Dispoziţiile art. 81 şi 82 referitoare la obligaţiile şi interdicţiile persoanelor condamnate se aplică în mod
corespunzător persoanelor internate.
(2) Persoanele internate au şi următoarele obligaţii:
a) să frecventeze cursurile de instruire şcolară până la nivelul învăţământului general obligatoriu;
b) să participe la cursurile de formare profesională, precum şi la alte activităţi organizate în centru, în beneficiul
reintegrării sociale.
Art. 173: Abateri disciplinare
(1) Dispoziţiile art. 100 se aplică în mod corespunzător.
(2) Constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 172 alin. (2).
Art. 174: Sancţiuni disciplinare, constatarea abaterilor disciplinare, procedura disciplinară şi plângerea
împotriva hotărârii comisiei de disciplină
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate minorilor în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală şi
exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două
luni;
e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive.
(2) Persoanelor majore internate li se pot aplica sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (1), precum şi:
a) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult două luni;
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b) izolarea, pentru maximum 10 zile.
(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică doar pentru fapte comise în timpul sau în legătură
cu exercitarea activităţilor respective.
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. d) şi alin. (2) nu se aplică femeilor însărcinate sau celor care au în
îngrijire copii în vârstă de până la un an.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) sunt însoţite, în mod obligatoriu, de şedinţe de consiliere
psihologică sau de psihoterapie.
(6) Dispoziţiile art. 101 alin. (2) şi (4)-(6) şi ale art. 102-104 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IX: Siguranţa centrelor educative şi a centrelor de detenţie
Art. 175: Măsuri de siguranţă a centrelor educative
(1) Centrele educative dispun de amenajările, dispozitivele, personalul şi mijloacele tehnice necesare pentru
supravegherea şi controlul perimetrelor, al spaţiilor interioare şi al căilor de acces.
(2) În fiecare centru educativ funcţionează un serviciu de supraveghere şi însoţire subordonat directorului centrului,
care are drept scop zădărnicirea acţiunilor de sustragere de la executarea măsurii educative a internării în centru,
precum şi a oricăror acţiuni ilicite, care lezează dreptul de proprietate şi integritatea materială a bunurilor şi valorilor
acestuia.
Art. 176: Măsuri de siguranţă a centrelor de detenţie
(1) Măsurile necesare pentru siguranţa centrului de detenţie se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3).
(2) Dispoziţiile art. 15-23 şi ale art. 25-29 se aplică în mod corespunzător.
Art. 177: Măsuri privind siguranţa centrelor educative
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi administraţia centrelor educative au obligaţia de a lua minime măsuri
necesare pentru siguranţa centrelor, precum şi minime măsuri de supraveghere şi însoţire a persoanelor internate, în
condiţiile prevăzute în regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3).
Art. 178: Utilizarea mijloacelor de imobilizare
Este interzis personalului din centrul educativ sau din centrul de detenţie să folosească mijloace de imobilizare în
raporturile cu persoana internată, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 16, în care persoanele internate pot fi,
temporar, imobilizate cu mijloacele din dotare.
CAPIT OLUL X: Liberarea persoanelor internate, înlocuirea măsurii internării în centrul de detenţie
sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice, continuarea executării măsurii
educative privative de libertate în penitenciar
Art. 179: Condiţiile şi procedura de înlocuire a măsurii internării în centrul de detenţie sau în centrul educativ
cu măsura educativă a asistării zilnice
(1) Înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, persoanelor internate li se poate înlocui măsura internării în centrul de
detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 124
alin. (4) şi, respectiv, art. 125 alin. (4) din Codul penal.
(2) Consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, cu participarea judecătorului de supraveghere a privării de
libertate, în calitate de preşedinte, şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent
potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul, stabileşte dacă minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea
cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese în vederea reintegrării sociale, în prezenţa acestuia, şi
formulează propunerea de înlocuire a internării cu măsura educativă a asistării zilnice. La formularea propunerii se ţine
seama şi de perioadele de internare anterioare.
(3) La analiza situaţiei minorului, consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, în componenţa prevăzută la alin.
(2), poate lua în considerare implicarea acestuia în muncă.
(4) Propunerea formulată conform alin. (2), cuprinsă într-un proces-verbal motivat, împreună cu documentele care
atestă menţiunile consemnate în acesta, se înaintează instanţei competente potrivit art. 516 alin. (2) şi art. 517 alin.
(2) din Codul de procedură penală.
(5) Dispoziţiile art. 97 alin. (4)-(8) şi alin. (10)-(13) se aplică în mod corespunzător. Termenul pe care îl fixează
consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, în componenţa prevăzută la alin. (2), în cazul în care constată că
persoana internată nu îndeplineşte condiţiile pentru înlocuirea măsurii internării în centrul de detenţie sau în centrul
educativ cu măsura educativă a asistării zilnice, nu poate fi mai mare de 4 luni.
Art. 180: Condiţiile şi procedura de acordare a liberării din centrul educativ sau de detenţie
(1) După împlinirea vârstei de 18 ani, persoanele internate pot fi liberate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.
124 alin. (4) şi, respectiv, art. 125 alin. (4) din Codul penal.
(2) În prezenţa persoanei internate, consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, cu participarea judecătorului
de supraveghere a privării de libertate, în calitate de preşedinte, şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de
probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul, stabileşte dacă aceasta a dovedit interes
constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese în vederea reintegrării sociale şi
formulează propunerea de liberare din centrul educativ sau de detenţie. La formularea propunerii se ţine seama şi de
perioadele de internare anterioare.
(3) La analiza situaţiei persoanei internate, consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, în componenţa
prevăzută la alin. (2), poate lua în considerare implicarea în muncă.
(4) Propunerea formulată conform alin. (2), cuprinsă într-un proces- verbal motivat, care cuprinde poziţia membrilor
comisiei faţă de propunerea de liberare, împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta, se
înaintează instanţei competente potrivit art. 516 alin. (2) şi art. 517 alin. (2) din Codul de procedură penală.
(5) Dispoziţiile art. 97 alin. (4)-(8) şi (10)-(13) se aplică în mod corespunzător. Termenul pe care îl fixează consiliul
educativ sau comisia prevăzută la art. 146, în componenţa prevăzută la alin. (2), în cazul în care constată că persoana
internată nu îndeplineşte condiţiile pentru liberarea din centrul educativ sau de detenţie, nu poate fi mai mare de 6 luni.
Art. 181: Dispoziţii comune
(1) Înlocuirea măsurii internării în centrul educativ sau de detenţie cu măsura educativă a asistării zilnice şi liberarea se
dispun de către instanţa din circumscripţia teritorială în care se află centrul, corespunzătoare în grad instanţei de
executare, la cererea persoanei internate sau la propunerea făcută potrivit art. 179 şi 180.
(2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea măsurii internării în centrul educativ sau de
detenţie cu măsura educativă a asistării zilnice sau a liberării, prin hotărârea de respingere, fixează termenul după
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expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Termenul nu poate fi mai mare decât cel stabilit potrivit
art. 179 alin. (5) şi art. 180 alin. (5).
(3) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa din circumscripţia teritorială în care se află centrul,
corespunzătoare în grad instanţei care a avut competenţa să judece apelul hotărârii prin care s-a aplicat măsura
educativă, în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
(4) O copie de pe hotărârea rămasă definitivă prin care s-a dispus înlocuirea măsurii sau liberarea din centrul educativ
sau de detenţie se comunică serviciului de probaţiune şi organelor de poliţie competente.
Art. 182: Condiţiile şi procedura pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate în
penitenciar
(1) Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de
18 ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a
celorlalte persoane internate, administraţia centrului poate cere instanţei stabilite, potrivit art. 181, continuarea
executării măsurii educative într-un penitenciar.
(2) Prin comportament care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte
persoane internate se înţelege:
a) iniţierea de acţiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul său constant, precum şi al altor persoane internate de
a participa la cursuri de instruire şcolară şi formare profesională, la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi
asistenţă socială;
b) introducerea, deţinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri, substanţe toxice sau alte obiecte şi
substanţe care pun în pericol siguranţa centrului, a misiunilor sau a persoanelor;
c) nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 82 lit. a)-c);
d) nerespectarea, în mod repetat, a interdicţiilor prevăzute la art. 82 lit. f) şi h).
(3) Consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146, cu participarea judecătorului de supraveghere a privării de
libertate, în calitate de preşedinte, şi a asistentului social, din oficiu sau la sesizarea comisiei de disciplină, analizează
situaţia persoanei internate care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (2), în prezenţa acesteia, şi poate
propune continuarea executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar.
(4) Propunerea motivată de continuare a executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar este cuprinsă
într-un proces-verbal. Procesul-verbal, împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta, se
înaintează instanţei competente potrivit art. 518 din Codul de procedură penală, după ce acesta a fost comunicat
persoanei internate.
(5) Dispoziţiile art. 97 alin. (12) şi (13) se aplică în mod corespunzător.
(6) Hotărârea instanţei este definitivă.
CAPITOLUL XI: Documentele întocmite de administraţia centrelor educative şi de detenţie
Art. 183: Documentele întocmite de administraţia centrului
(1) Dispoziţiile art. 105 şi 106 privind dosarul individual al persoanei condamnate şi registrele privind persoanele
condamnate se aplică în mod corespunzător şi persoanelor internate.
(2) Persoana internată în centru, reprezentantul legal sau apărătorul acesteia are acces, în prezenţa persoanei anume
desemnate de directorul centrului, la dosarul individual.
CAPIT OLUL XII: Amânarea sau întreruperea executării măsurii educative a internării într-un centru
educativ sau într-un centru de detenţie
Art. 184: Amânarea sau întreruperea executării măsurii educative a internării într-un centru educativ sau
într-un centru de detenţie
(1) Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie poate fi amânată în
următoarele cazuri:
a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana internată suferă de o boală ce nu poate fi
tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face imposibilă executarea imediată a măsurii
educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, iar instanţa constată, pe baza probelor, că
specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi
apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această
situaţie, executarea măsurii educative se amână pentru o durată determinată;
b) când o persoană internată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea măsurii
educative se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
(2) Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie poate fi întreruptă în
cazurile prevăzute la alin. (1).
(3) Secţiunile a 2-a şi a 3-a ale cap. III, precum şi cap. IV din titlul V privind executarea hotărârilor penale din Codul de
procedură penală se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile din prezenta lege.
TITLUL VI: Infracţiuni şi contravenţii
Art. 185: Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele
SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool
(1) Introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive
de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare
preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită de către personalul administraţiei locului de deţinere sau personalul centrelor de reţinere
şi arestare preventivă, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 186: Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise
(1) Introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi,
precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor
privative de libertate, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru
educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul locului de deţinere.
(3) Bunurile care au făcut obiectul contravenţiei se confiscă, prevederile art. 20 aplicându-se în mod corespunzător.
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(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile deţinuţilor.
TITLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 187: Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu excepţia art. 187 alin. (2) care
intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului alineat, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul adoptă hotărârea privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, precum şi, prin hotărâre, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.
(3) În termenul stabilit la alin. (2), Consiliul Superior al Magistraturii adoptă regulamentul de organizare a activităţii
judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
Art. 188: Dispoziţii tranzitorii
(1) În vederea desfăşurării activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate în spaţiile amenajate, puse la
dispoziţie conform prevederilor art. 9 alin. (6), dotarea spaţiilor cu mijloace materiale se va realiza prin transfer de la
administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere şi arestare preventivă, centrului de arestare
preventivă, centrului educativ şi centrului de detenţie la Ministerul Justiţiei sau, dacă acestea nu au fost deja dotate, prin
cheltuieli de investiţii de către Ministerul Justiţiei.
(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în executarea prezentei legi, se vor aplica
prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin acesteia, tuturor unităţilor penitenciare,
centrelor educative, centrelor de detenţie, centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi centrelor de arestare
preventivă.

(la data 07-feb-2014 Art. 188 din titlul VII completat de Art. V din Ordonanta urgenta 3/2014 )

Art. 189: Centrele educative şi de detenţie
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, penitenciarele pentru minori şi tineri şi centrele de reeducare se
reorganizează în centre de detenţie şi centre educative.
(2) Personalul didactic titular încadrat în centrele de reeducare poate fi preluat, la cerere, ca personal contractual,
potrivit pregătirii profesionale şi nevoilor de personal ale sistemului administraţiei penitenciare.
Art. 190: Abrogarea dispoziţiilor contrare
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Decretul Consiliului de Stat nr. 545/1972 privind executarea măsurii educative a internării minorilor infractori într-un
centru de reeducare, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 162 din 30 decembrie 1972;
b) Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 191: Deciziile şi ordinele emise în temeiul prezentei legi
Ordinele ministrului justiţiei, ale ministrului afacerilor interne, deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, cu caracter normativ, emise în temeiul prezentei legi, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I, şi pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 514 din data de 14 august 2013
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LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
- Republicare*)

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPIT OLUL I: Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în
materie penală
Art. 1: Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplică următoarelor forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală:
a) extrădarea;
b) predarea în baza unui mandat european de arestare;
c) transferul de proceduri în materie penală;
d) recunoaşterea şi executarea hotărârilor;
e) transferarea persoanelor condamnate;
f) asistenţa judiciară în materie penală;
g) alte forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală.
(2) Prezenta lege nu se aplică modalităţilor specifice de cooperare poliţienească internaţională, dacă, potrivit legii,
acestea nu se află sub control judiciar.
Art. 2: Definirea unor termeni şi expresii
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel:
a) stat solicitant - statul care formulează o cerere în domeniile reglementate de prezenta lege;
b) stat solicitat - statul căruia îi este adresată o cerere în domeniile reglementate de prezenta lege;
c) autoritate centrală - acea autoritate astfel desemnată de statul solicitant sau de statul solicitat, în aplicarea
dispoziţiilor unor convenţii internaţionale;
d) autoritate judiciară - instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, stabilite potrivit legii române,
precum şi autorităţile care au această calitate în statul solicitant, conform declaraţiilor acestuia din urmă la
instrumentele internaţionale aplicabile;
e) persoană urmărită - persoana care a fost dată în urmărire internaţională;
f) persoană extrădabilă - persoana care formează obiectul unei proceduri de extrădare;
g) extrădat sau persoană extrădată - persoana a cărei extrădare a fost aprobată;
h) extrădare activă - procedura de extrădare în care România are calitatea de stat solicitant;
i) extrădare pasivă - procedura de extrădare în care România are calitatea de stat solicitat;
j) persoana solicitată - persoana care face obiectul unui mandat european de arestare;
k) pedeapsă - pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea ori măsura privativă de libertate aplicată, printr-o
hotărâre judecătorească sau ordonanţă penală, ca urmare a unei acţiuni penale;
l) stat emitent - statul în care a fost pronunţată o hotărâre judecătorească sau a fost emisă ordonanţa penală, după
caz;
m) stat de executare - statul căruia urmează sau i-a fost transmisă o hotărâre judecătorească în scopul recunoaşterii
şi executării acesteia;
n) persoană condamnată în străinătate - cetăţeanul român, precum şi cetăţeanul altui stat membru al Uniunii
Europene, apatridul sau străinul care beneficiază în România de un drept de şedere permanentă, condamnat într-un alt
stat;
o) drept de şedere permanentă -
(i)drept de rezidenţă permanentă în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
(ii)drept de şedere pe termen lung în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
p) statul pe teritoriul căruia trăieşte persoana - statul cu care aceasta are legături strânse în baza reşedinţei obişnuite şi
a altor elemente de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale;
q) în sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciară emitentă este autoritatea judiciară a unui stat membru al
Uniunii Europene, competentă să emită un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
r) în sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciară de executare este autoritatea judiciară a unui stat membru
al Uniunii Europene, competentă să execute un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
s) în sensul titlului III din prezenta lege, stat membru emitent este statul membru al Uniunii Europene în care s-a emis
un mandat european de arestare;
ş) în sensul titlului III din prezenta lege, stat membru de executare este statul membru al Uniunii Europene căruia îi este
adresat un mandat european de arestare.
Art. 3: Limitele cooperării judiciare
Aplicarea prezentei legi este subordonată protecţiei intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică şi a altor
interese ale României, definite prin Constituţie.
Art. 4: Preeminenţa dreptului internaţional
(1) Prezenta lege se aplică în baza şi pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în materie penală,
cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, pe care le completează în situaţiile
nereglementate.
(2) Cooperarea cu un tribunal penal internaţional sau o organizaţie internaţională publică, în conformitate cu dispoziţiile
în materie ale unor instrumente internaţionale speciale, cum sunt statutele tribunalelor penale internaţionale, se
examinează printr-o procedură legală distinctă, prevederile prezentei legi putând fi aplicate în mod corespunzător, în
completare, dacă este necesar.
Art. 5: Curtoazia internaţională şi reciprocitatea
(1) În lipsa unei convenţii internaţionale, cooperarea judiciară se poate efectua în virtutea curtoaziei internaţionale, la
cererea transmisă pe cale diplomatică de către statul solicitant şi cu asigurarea scrisă a reciprocităţii dată de autoritatea
competentă a acelui stat.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prezenta lege constituie dreptul comun în materie pentru autorităţile judiciare
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române.
(3) Lipsa reciprocităţii nu împiedică să se dea curs unei cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală,
dacă aceasta:
a) se dovedeşte necesară datorită naturii faptei sau nevoii de a lupta împotriva anumitor forme grave ale criminalităţii;
b) poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei suspectului, inculpatului ori condamnatului sau la reintegrarea sa socială;
c) poate servi la clarificarea situaţiei judiciare a unui cetăţean român.
Art. 6: Asigurarea de reciprocitate
În cazul în care statul român formulează o cerere în condiţiile prezentei legi, în baza curtoaziei internaţionale,
asigurarea reciprocităţii va fi dată de către ministrul justiţiei, pentru fiecare caz, ori de câte ori va fi necesar, la cererea
motivată a autorităţii judiciare române competente.
Art. 7: Dreptul aplicabil
Cererile adresate autorităţilor române în domeniile reglementate de prezenta lege se îndeplinesc potrivit normelor
române de drept procesual penal, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.
Art. 8: Non bis in idem
(1) Cooperarea judiciară internaţională nu este admisibilă dacă în România sau în orice alt stat s-a desfăşurat un
proces penal pentru aceeaşi faptă şi dacă:
a) printr-o hotărâre definitivă s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal;
b) pedeapsa aplicată în cauză, printr-o hotărâre definitivă de condamnare, a fost executată sau a format obiectul unei
graţieri sau amnistii, în totalitatea ei ori asupra părţii neexecutate sau dacă s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei
ori amânarea aplicării pedepsei şi a expirat termenul prevăzut la art. 82 alin. (3) din Codul penal, respectiv termenul de
supraveghere prevăzut la art. 84 din Codul penal fără a interveni revocarea sau anularea acestora.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică dacă asistenţa este solicitată în scopul revizuirii hotărârii definitive, pentru unul din
motivele care justifică promovarea uneia din căile extraordinare de atac prevăzute de Codul de procedură penală al
României.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care un tratat internaţional la care România este parte conţine dispoziţii
mai favorabile sub aspectul principiului non bis in idem.
Art. 9: Confidenţialitatea
Statul român are obligaţia de a asigura, pe cât posibil, la cererea statului solicitant confidenţialitatea cererilor care îi
sunt adresate în domeniile reglementate de prezenta lege şi a actelor anexate acestora. În cazul în care condiţia
păstrării confidenţialităţii nu ar putea fi asigurată, statul român va înştiinţa statul străin, care va decide.
CAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind procedura de cooperare judiciară internaţională în materie
penală
Art. 10: Autorităţile centrale române
(1) Competenţa îndeplinirii atribuţiilor specifice de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie
penală aparţine şi se exercită de către:
a) Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, dacă cererile au ca obiect extrădarea, mandatul european de
arestare, transferarea persoanelor condamnate, ordinul de indisponibilizare, ordinul de confiscare, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor şi a actelor judiciare penale, comisiile rogatorii internaţionale, orice altă formă de asistenţă
judiciară internaţională care se referă la activitatea de judecată ori la faza executării hotărârilor penale, precum şi,
indiferent de faza procesuală, atunci când, după caz, se prevede altfel prin prezenta lege sau cererea este formulată în
temeiul curtoaziei internaţionale sau Ministerul Justiţiei este desemnat autoritate centrală unică potrivit tratatelor
internaţionale la care România este parte;
b) Ministerul Public, prin structurile de specialitate, atunci când comisiile rogatorii internaţionale sau celelalte forme de
asistenţă judiciară internaţională se referă la activitatea de cercetare şi urmărire penală;
c) Ministerul Afacerilor Interne, prin structura de specialitate, dacă se referă la cazierul judiciar.
(2) În exercitarea atribuţiilor, autorităţile centrale române primesc, efectuează controlul de regularitate şi transmit
statului solicitat, în vederea executării, cererile formulate de către autorităţile române. Totodată, autorităţile centrale
române primesc, efectuează controlul de regularitate şi, după caz, execută sau transmit autorităţilor române
competente, în vederea executării, cererile formulate de autorităţile străine.
(3) Cererile se execută sau sunt transmise în vederea executării, după caz, ori de câte ori în urma controlului de
regularitate efectuat se constată că acestea îndeplinesc condiţiile de formă şi fond prevăzute de prezenta lege,
tratatele la care România este parte, precum şi, dacă este cazul, de înţelegerile ori bunele practici stabilite în relaţia cu
statul solicitat ori solicitant.
(4) În cazul cererilor formulate de autorităţile române, netransmiterea cererii ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor
prevăzute la alin. (3) sau, în cazul celor transmise în vederea executării către autorităţile statului solicitat,
neîndeplinirea, îndeplinirea greşită sau cu întârziere de către autorităţile statului solicitat a activităţilor solicitate de
autorităţile române, lipsa răspunsului autorităţilor statului solicitat, precum şi orice situaţii obiective nu pot fi imputate
autorităţilor centrale române şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor din Codul de procedură penală referitoare la amenda
judiciară.
(5) În relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, dispoziţiile alin. (2) se aplică numai dacă nu contravin unor
dispoziţii speciale din prezenta lege sau altor legi speciale.
Art. 11: Transmiterea directă
(1) Cererile de asistenţă judiciară în materie penală pot fi transmise direct de autorităţile judiciare solicitante
autorităţilor judiciare solicitate, în cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil în relaţia dintre statul solicitant
şi statul solicitat reglementează acest mod de transmitere.
(2) În afara cazurilor prevăzute la alin. (1), cererile de asistenţă judiciară în materie penală pot fi transmise direct de
autorităţile judiciare solicitante autorităţilor judiciare solicitate în caz de urgenţă, însă o copie a acestora va fi transmisă
simultan la Ministerul Justiţiei sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz.
(3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) va fi urmată şi pentru transmiterea răspunsului la cererile urgente de
asistenţă judiciară în materie penală.
(4) În cazul prevăzut la alin. (1) şi (2) transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediul Organizaţiei
Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol).
Art. 12: Alte modalităţi de transmitere a cererilor
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(1) Pentru transmiterea cererilor în baza acordului între statul solicitant şi statul solicitat, pot fi folosite şi mijloacele
electronice adecvate, în special faxul, atunci când sunt disponibile, dacă autenticitatea şi confidenţialitatea cererii,
precum şi credibilitatea datelor transmise sunt garantate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică recurgerea la căile urgente prevăzute la art. 11.
Art. 13: Competenţa internă
Competenţa autorităţilor române pentru a formula o cerere în domeniile reglementate de prezenta lege sau de a
executa o asemenea cerere este stabilită de dispoziţiile titlurilor următoare ale prezentei legi, precum şi de alte acte
normative pertinente.
Art. 14: Limbile utilizate
(1) Cererile prevăzute de titlurile II şi IV-VIII adresate României şi actele anexe trebuie însoţite de o traducere în limba
română sau în limba engleză ori franceză. În cazul în care documentele menţionate sunt traduse într-o altă limbă decât
limba română, autoritatea centrală competentă potrivit dispoziţiilor art. 10 sau autoritatea judiciară competentă, în
cazul transmiterii directe, ia măsuri pentru traducerea acestora în regim de urgenţă.
(2) Cererile formulate de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti române sau, în cazul în care se
prevede astfel, în tratatul aplicabil ori în prezenta lege, de Ministerul Justiţiei, precum şi actele anexate vor fi însoţite de
traduceri în una dintre limbile prevăzute în instrumentul juridic aplicabil în relaţia cu statul solicitat. Cererile formulate în
temeiul curtoaziei internaţionale şi actele anexe se vor traduce în limba oficială a statului solicitat. Traducerea se
efectuează la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti de către un traducător autorizat. În
cazul în care pe listele curţii de apel în circumscripţia căreia se află organul de urmărire penală sau instanţa
judecătorească nu există niciun traducător autorizat pentru limba în care trebuie tradusă cererea ori, deşi există,
acesta refuză să presteze serviciul solicitat, organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească va solicita
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerului Justiţiei, după caz, traducerea acesteia.
(3) Răspunsul la cererile adresate României va fi redactat în limba română, traducerea acestuia în limba oficială a
statului solicitant sau în una dintre limbile engleză ori franceză fiind facultativă, cu excepţia cazului în care prin
instrumentul juridic internaţional aplicabil se dispune altfel.
(4) Traducerea răspunsului autorităţilor străine se efectuează de către un traducător autorizat, la cererea autorităţii
române care a formulat cererea.
Art. 15: Computarea duratei pedepselor şi măsurilor privative de libertate
(1) Durata pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române în
temeiul prezentei legi, este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate
de instanţele române.
(2) Autorităţile române solicitate sunt obligate să comunice autorităţilor competente ale statului solicitant informaţiile
necesare duratei pedepselor şi măsurilor privative de libertate executate în România, în baza unei cereri adresate
autorităţilor judiciare române.
Art. 16: Cheltuieli
(1) Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea unei cereri reglementate de prezenta lege sunt suportate, de regulă, de statul
solicitat.
(2) Cu toate acestea, sunt în sarcina statului sau a autorităţii judiciare solicitante:
a) indemnizaţiile şi remuneraţiile martorilor şi experţilor, precum şi cheltuielile de călătorie şi de şedere;
b) cheltuielile ocazionate de remiterea obiectelor;
c) cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor pe teritoriul statului solicitant sau la sediul unei autorităţi judiciare;
d) cheltuielile ocazionate de tranzitul unei persoane de pe teritoriul unui stat străin sau de la sediul unei autorităţi
judiciare către un stat terţ;
e) cheltuielile ocazionate de recurgerea la o videoconferinţă pentru îndeplinirea unei cereri de asistenţă judiciară;
f) alte cheltuieli considerate drept extraordinare de statul solicitat în funcţie de mijloacele umane şi tehnologice utilizate
pentru îndeplinirea cererii.
(3) Ca urmare a unui acord între autorităţile române solicitate şi autorităţile străine solicitante, se poate deroga, în
cazuri excepţionale, de la dispoziţiile alin. (2).
(4) Cheltuielile care revin statului român se suportă de la bugetul de stat şi sunt cuprinse, după caz, în bugetul
Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice de către un avocat în situaţiile reglementate de art. 91 alin.
(3), art. 106 alin. (3) şi (4) sunt suportate de către persoana solicitată.
Art. 17: Remiterea de obiecte şi bunuri
(1) În cazul în care cererea are ca obiect sau implică remiterea de obiecte sau de alte bunuri, acestea pot fi predate
atunci când nu sunt indispensabile dovedirii unei fapte penale ale cărei urmărire şi judecată ţin de competenţa
autorităţilor judiciare române.
(2) Remiterea obiectelor şi a altor bunuri poate fi amânată sau efectuată sub condiţia restituirii.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă şi drepturilor statului român atunci
când aceste obiecte şi bunuri pot reveni acestuia.
(4) Obiectele şi bunurile nu vor fi predate decât în temeiul unei hotărâri definitive pronunţate în acest sens de
autoritatea judiciară competentă.
(5) În cazul cererilor de extrădare, predarea obiectelor şi a bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate efectua chiar dacă
nu se acordă extrădarea, în special din cauza fugii sau decesului persoanei extrădabile.
TITLUL II: Extrădarea
CAPITOLUL I: Extrădarea pasivă
SECŢIUNEA 1: Condiţii pentru extrădare
Art. 18: Persoane supuse extrădării
Pot fi extrădate din România, în condiţiile prezentei legi, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său
care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni ori sunt căutate în vederea
executării unei măsuri de siguranţă, a unei pedepse sau a unei alte hotărâri a instanţei penale în statul solicitant.
Art. 19: Persoane exceptate de la extrădare
(1) Nu pot fi extrădaţi din România:
a) cetăţenii români, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 20;
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b) solicitanţii de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare în România, în cazurile în care
extrădarea ar avea loc în ţara de origine sau în orice alt stat în care viaţa ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau
în care ar fi supuşi la tortură, tratamente inumane şi degradante;
c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicţie, în condiţiile şi în limitele stabilite prin
convenţii sau prin alte înţelegeri internaţionale;
d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca suspecţi, persoane vătămate, părţi, martori sau
experţi ori interpreţi în faţa unei autorităţi judiciare române solicitante, în limitele imunităţilor conferite prin convenţie
internaţională.
(2) Calitatea de cetăţean român, solicitant de azil sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare în
România se apreciază la data rămânerii definitive a hotărârii asupra extrădării. Dacă această calitate este recunoscută
între data rămânerii definitive a hotărârii de extrădare şi data convenită pentru predare, se va pronunţa o nouă
hotărâre în cauză.
Art. 20: Extrădarea cetăţenilor români
(1) Cetăţenii români pot fi extrădaţi din România în baza convenţiilor internaţionale multilaterale la care aceasta este
parte şi pe bază de reciprocitate, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana extrădabilă domiciliază pe teritoriul statului solicitant la data formulării cererii de extrădare;
b) persoana extrădabilă are şi cetăţenia statului solicitant;
c) persoana extrădabilă a comis fapta pe teritoriul sau împotriva unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,
dacă statul solicitant este membru al Uniunii Europene.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi c), atunci când extrădarea se solicită în vederea efectuării urmăririi penale sau
a judecăţii, o condiţie suplimentară este ca statul solicitant să dea asigurări considerate ca suficiente că, în cazul
condamnării la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, persoana extrădată va fi
transferată în vederea executării pedepsei în România.
(3) Cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza dispoziţiilor tratatelor bilaterale şi pe bază de reciprocitate.
(4) În scopul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), Ministerul Justiţiei poate solicita prezentarea
unui act emis de autoritatea competentă a statului solicitant.
Art. 21: Motive obligatorii de refuz al extrădării
(1) Extrădarea va fi refuzată dacă:
a) nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil în sensul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, sau al oricărui alt instrument internaţional pertinent
în domeniu, ratificat de România;
b) există motive serioase să se creadă că extrădarea este solicitată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pe
motive de rasă, religie, sex, naţionalitate, limbă, opinii politice sau ideologice ori de apartenenţă la un anumit grup
social;
c) situaţia persoanei riscă să se agraveze din unul dintre motivele enunţate la lit. b);
d) cererea este formulată într-o cauză aflată pe rolul unor tribunale extraordinare, altele decât cele constituite prin
instrumentele internaţionale pertinente, sau în vederea executării unei pedepse aplicate de un asemenea tribunal;
e) se referă la o infracţiune de natură politică sau la o infracţiune conexă unei infracţiuni politice;
f) se referă la o infracţiune militară care nu constituie infracţiune de drept comun.
(2) Nu sunt considerate infracţiuni de natură politică:
a) atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei sale;
b) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la
9 decembrie 1948 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite;
c) infracţiunile prevăzute la art. 50 din Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi
bolnavilor din forţele armate în campanie, la art. 51 din Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii
răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime, la art. 129 din Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire
la tratamentul prizonierilor de război şi la art. 147 din Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia
persoanelor civile în timp de război;
d) orice violări similare ale legilor războiului, care nu sunt prevăzute de dispoziţiile din convenţiile de la Geneva
prevăzute la lit. c);
e) infracţiunile prevăzute la art. 1 din Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la
27 ianuarie 1997, şi în alte instrumente internaţionale pertinente;
f) infracţiunile prevăzute în Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante, adoptată la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite;
g) orice altă infracţiune al cărei caracter politic a fost eliminat de tratatele, convenţiile sau acordurile internaţionale la
care România este parte.
Art. 22: Motive opţionale de refuz al extrădării
(1) Extrădarea poate fi refuzată atunci când fapta care motivează cererea face obiectul unui proces penal în curs sau
atunci când această faptă poate face obiectul unui proces penal în România.
(2) Extrădarea unei persoane poate fi refuzată sau amânată, dacă predarea acesteia este susceptibilă să aibă
consecinţe de o gravitate deosebită pentru ea, în special din cauza vârstei sau a stării sale de sănătate. În caz de refuz
al extrădării, prevederile art. 23 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
Art. 23: Transferul procedurii penale în cazurile de refuz al extrădării
(1) Refuzul extrădării propriului cetăţean ori a refugiatului politic obligă statul român ca la cererea statului solicitant să
supună cauza autorităţilor sale judiciare competente, astfel încât să se poată exercita urmărirea penală şi judecata,
dacă este cazul. În acest scop statul solicitant ar urma să transmită gratuit Ministerului Justiţiei din România dosarele,
informaţiile şi obiectele privind infracţiunea. Statul solicitant va fi informat despre rezultatul cererii sale.
(2) În cazul în care România optează pentru soluţia refuzului extrădării unui cetăţean străin, persoana suspectată,
acuzată sau condamnată în alt stat pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) sau pentru orice altă
infracţiune pentru care legea statului solicitant prevede pedeapsa închisorii al cărei minimum special este de cel puţin 5
ani, examinarea propriei competenţe şi exercitarea, dacă este cazul, a acţiunii penale se fac din oficiu, fără excepţie şi
fără întârziere. Autorităţile române solicitate hotărăsc în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice infracţiune cu caracter grav
prevăzută şi pedepsită de legea română.
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Art. 24: Dubla incriminare
(1) Extrădarea poate fi admisă numai dacă fapta pentru care este suspectată sau acuzată ori a fost condamnată
persoana a cărei extrădare se solicită este prevăzută ca infracţiune atât de legea statului solicitant, cât şi de legea
română.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), extrădarea poate fi acordată şi dacă fapta respectivă nu este prevăzută de
legea română, dacă pentru această faptă este exclusă cerinţa dublei incriminări printr-o convenţie internaţională la care
România este parte.
(3) Diferenţele existente între calificarea juridică şi denumirea dată aceleiaşi infracţiuni de legile celor două state nu
prezintă relevanţă, dacă prin convenţie internaţională sau, în lipsa acesteia, prin declaraţie de reciprocitate nu se
prevede altfel.
Art. 25: Infracţiuni fiscale
(1) În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea va fi acordată potrivit dispoziţiilor
înţelegerii internaţionale aplicabile, pentru fapte cărora le corespund, conform legii statului român, infracţiuni de aceeaşi
natură.
(2) Extrădarea nu poate fi refuzată pentru motivul că legea română nu impune acelaşi tip de taxe sau de impozite ori
nu cuprinde acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, de vamă sau de schimb valutar ca legislaţia
statului solicitant.
Art. 26: Gravitatea pedepsei
Extrădarea este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, pentru fapte a căror săvârşire
atrage potrivit legislaţiei statului solicitant şi legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, iar în
vederea executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puţin 4 luni.
Art. 27: Pedeapsa capitală
Dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu moartea de către legea statului solicitant, extrădarea nu
va putea fi acordată decât cu condiţia ca statul respectiv să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către statul
român că pedeapsa capitală nu se va executa, urmând să fie comutată.
Art. 28: Amânarea aplicării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei ori persoana condamnată la o pedeapsă privativă de
libertate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi extrădată dacă fracţiunea de pedeapsă rămasă
de executat răspunde exigenţelor de gravitate prevăzute la art. 26 şi nu există alte impedimente legale la extrădare.
Art. 29: Infracţiunile comise într-un stat terţ
În cazul infracţiunilor comise pe teritoriul unui alt stat decât statul solicitant, extrădarea poate fi acordată atunci când
legea română conferă competenţa de urmărire şi judecată autorităţilor judiciare române pentru infracţiuni de acelaşi
fel, săvârşite în afara teritoriului statului român, sau atunci când statul solicitant face dovada că statul terţ pe teritoriul
căruia s-a săvârşit infracţiunea nu va cere extrădarea pentru fapta respectivă.
Art. 30: Lipsa plângerii prealabile
Extrădarea nu se acordă în cazul în care, potrivit atât legislaţiei române, cât şi legislaţiei statului solicitant, acţiunea
penală poate fi angajată numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar această persoană se opune extrădării.
Art. 31: Dreptul la apărare
România nu va acorda extrădarea în cazurile în care persoana extrădabilă ar fi judecată în statul solicitant de un
tribunal care nu asigură garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare sau de un tribunal
naţional instituit anume pentru cazul respectiv ori dacă extrădarea este cerută în vederea executării unei pedepse
pronunţate de acel tribunal.
Art. 32: Judecarea în lipsă
(1) În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane în vederea executării unei pedepse pronunţate printr-o
hotărâre dată în lipsă împotriva sa, statul român poate refuza extrădarea în acest scop, dacă apreciază că procedura
de judecată a nesocotit dreptul la apărare recunoscut oricărei persoane suspectate sau acuzate de săvârşirea unei
infracţiuni. Totuşi, extrădarea se va acorda dacă statul solicitant dă asigurări apreciate ca suficiente pentru a garanta
persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să îi salvgardeze drepturile la
apărare. Hotărârea de extrădare îndreptăţeşte statul solicitant fie să treacă la o nouă judecată în cauză, în prezenţa
condamnatului, dacă acesta nu se împotriveşte, fie să îl urmărească pe extrădat, în caz contrar.
(2) Când statul român comunică persoanei a cărei extrădare este cerută hotărârea dată în lipsă împotriva sa, statul
solicitant nu va considera această comunicare ca o notificare care atrage efecte faţă de procedura penală în acest stat.
Art. 33: Prescripţia
(1) Extrădarea nu se acordă în cazul în care prescripţia răspunderii penale sau prescripţia executării pedepsei este
împlinită fie potrivit legislaţiei române, fie potrivit legislaţiei statului solicitant.
(2) Depunerea cererii de extrădare întrerupe prescripţia neîmplinită anterior.
Art. 34: Amnistia
Extrădarea nu se admite pentru o infracţiune pentru care a intervenit amnistia în România, dacă statul român avea
competenţa să urmărească această infracţiune, potrivit propriei sale legi penale.
Art. 35: Graţierea
Actul de graţiere adoptat de statul solicitant face inoperantă cererea de extrădare, chiar dacă celelalte condiţii ale
extrădării sunt îndeplinite.
SECŢIUNEA 2: Procedura extrădării din România
Art. 36: Cererea de extrădare şi actele anexe
(1) Cererea de extrădare, formulată în scris de autoritatea competentă a statului solicitant, se adresează Ministerului
Justiţiei. Dacă cererea se adresează pe cale diplomatică, ea se transmite neîntârziat Ministerului Justiţiei. O altă cale va
putea fi convenită prin înţelegere directă între statul solicitant şi statul român solicitat.
(2) În sprijinul cererii se vor prezenta:
a) în funcţie de faza procesului penal, originalele sau copiile autentice ale hotărârii de condamnare definitive, cu
menţiunea rămânerii definitive, deciziilor pronunţate ca urmare a exercitării căilor legale de atac, mandatului de
executare a pedepsei închisorii, respectiv originalele sau copiile autentice ale mandatului de arestare preventivă,
rechizitorului sau ale altor acte având putere egală. Autentificarea copiilor acestor acte se face gratuit de instanţa sau
parchetul competent, după caz;
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b) o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea. Data şi locul săvârşirii lor, calificarea lor juridică şi referirile la
dispoziţiile legale care le sunt aplicabile se vor indica în modul cel mai exact posibil;
c) o copie a dispoziţiilor legale aplicabile sau, dacă aceasta nu este cu putinţă, o declaraţie asupra dreptului aplicabil,
precum şi semnalmentele cele mai precise ale persoanei extrădabile şi orice alte informaţii de natură să determine
identitatea şi naţionalitatea acesteia;
d) date privind durata pedepsei neexecutate, în cazul cererii de extrădare a unei persoane condamnate care a executat
numai o parte din pedeapsă.
Art. 37: Procedura extrădării pasive
(1) Extrădarea din România se hotărăşte de justiţie.
(2) Procedura de extrădare pasivă are un caracter urgent şi se desfăşoară şi în timpul vacanţei judecătoreşti.
(3) Rolul Ministerului Justiţiei constă în îndeplinirea atribuţiilor care îi sunt conferite, în calitate de autoritate centrală, prin
lege şi tratatele internaţionale la care România este parte.
(4) În exercitarea atribuţiilor de autoritate centrală, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, îndeplineşte, cu
precădere, următoarele activităţi:
a) primirea cererii de extrădare;
b) examinarea cererii de extrădare şi a actelor anexate acesteia din punctul de vedere al regularităţii internaţionale, în
condiţiile prevăzute la art. 38;
c) transmiterea cererii de extrădare şi a actelor anexate acesteia procurorului general competent, în condiţiile
prevăzute la art. 40;
d) restituirea motivată a cererii de extrădare şi a actelor anexate acesteia, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (4);
e) punerea în executare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, a hotărârii definitive prin care s-a dispus
extrădarea;
f) comunicarea către autoritatea centrală a statului solicitant a soluţiei date cererii de extrădare sau a cererii de
arestare provizorie în vederea extrădării, pronunţată de autoritatea judiciară competentă.
Art. 38: Examenul de regularitate internaţională
(1) Examenul de regularitate internaţională are ca scop verificarea conformităţii cererii de extrădare şi a actelor
anexate acesteia cu dispoziţiile tratatelor internaţionale aplicabile, inclusiv cu declaraţiile formulate de România în baza
dispoziţiilor unor convenţii multilaterale.
(2) Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, efectuează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii,
examenul de regularitate internaţională prevăzut la alin. (1), spre a constata dacă:
a) între România şi statul solicitant există norme convenţionale ori reciprocitate pentru extrădare;
b) la cererea de extrădare sunt anexate actele prevăzute de tratatul internaţional aplicabil;
c) cererea şi actele anexate acesteia sunt însoţite de traduceri, conform prevederilor art. 14;
d) există una dintre limitele acordării cooperării judiciare prevăzute la art. 3.
(3) De asemenea, în cadrul examenului de regularitate internaţională, Ministerul Justiţiei verifică existenţa reciprocităţii
în privinţa extrădării propriilor cetăţeni, în cazul în care se solicită extrădarea unui cetăţean român.
(4) În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor de regularitate internaţională menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) şi
la alin. (3), precum şi în cazul în care se constată existenţa situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. d), Ministerul Justiţiei
restituie cererea şi actele anexe, explicând motivele. În situaţia în care cererea de extrădare şi documentele anexe nu
sunt însoţite de traduceri în limba română, urmează ca parchetul competent să ia măsuri pentru efectuarea unei
traduceri cât mai urgente.
(5) În cazul cererilor de arestare provizorie în vederea extrădării, examenul de regularitate internaţională se
efectuează în termen de 24 de ore de la primirea cererii.
Art. 39: Concursul de cereri
(1) Dacă extrădarea este cerută de mai multe state fie pentru aceeaşi faptă, fie pentru fapte diferite, statul român
hotărăşte, ţinând seama de toate împrejurările şi, în mod deosebit, de gravitatea şi de locul săvârşirii infracţiunilor, de
data depunerii cererilor respective, de cetăţenia persoanei extrădabile, de existenţa reciprocităţii de extrădare în raport
cu statul român şi de posibilitatea unei extrădări ulterioare către alt stat solicitant.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Justiţiei stabileşte, dacă este cazul, cărui stat solicitant îi va fi predată
persoana extrădată, potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România prin tratatele internaţionale în materie la
care este parte sau care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene, ţinând seama de hotărârile judecătoreşti
definitive cu privire la fiecare dintre cererile de extrădare, precum şi de criteriile prevăzute la alin. (1).
(3) Despre existenţa concursului de cereri, Ministerul Justiţiei va înştiinţa de urgenţă autorităţile competente ale
statelor solicitante.
Art. 40: Sesizarea procurorului competent
Cu excepţia cazurilor de restituire prevăzute la art. 38 alin. (4), cererea de extrădare şi actele anexe se transmit de
Ministerul Justiţiei, în cel mult 48 de ore, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui
circumscripţie a fost localizată persoana extrădabilă sau, în cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana,
procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
Art. 41: Reprezentarea statului solicitant
(1) În procedura de extrădare pasivă, statul solicitant este reprezentat de autoritatea centrală şi de Ministerul Public
din România. La cererea expresă a statului solicitant, reprezentanţi ai acestuia pot participa, cu aprobarea instanţei
competente, la soluţionarea cererii de extrădare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii de extrădare activă.
Art. 42: Procedura judiciară şi reguli speciale de competenţă
(1) Procedura judiciară de extrădare este de competenţa curţii de apel în a cărei circumscripţie a fost localizată
persoana extrădabilă şi a parchetului de pe lângă aceasta.
(2) În cazul în care statul solicitant solicită în acelaşi timp extrădarea a două sau mai multe persoane, cercetate în
aceeaşi cauză penală sau în cauze conexe, care au fost localizate în circumscripţiile unor curţi de apel diferite,
competenţa soluţionării cererilor de extrădare aparţine Curţii de Apel Bucureşti.
(3) Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării şi cererea de extrădare se soluţionează de un complet format
dintr-un judecător al secţiei penale a curţii de apel competente.
(4) Hotărârea pronunţată cu privire la cererea de extrădare este supusă contestaţiei, în condiţiile prevăzute la art. 52
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alin. (8) şi art. 53.
(5) Normele de procedură penală privind urmărirea, judecata şi punerea în executare sunt aplicabile şi în procedura de
extrădare, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
Art. 43: Arestarea provizorie şi sesizarea instanţei
(1) Procurorul general competent sau procurorul desemnat de acesta procedează, în 48 de ore de la primirea cererii
de extrădare şi a actelor anexate, la identificarea persoanei extrădabile, căreia îi aduce la cunoştinţă conţinutul actelor
transmise de autorităţile statului solicitant.
(2) După identificare, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost prinsă
persoana extrădabilă sesizează de îndată curtea de apel competentă, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării
provizorii în vederea extrădării a persoanei extrădabile şi continuării procedurii judiciare de soluţionare a cererii de
extrădare. În cazul prevăzut la art. 42 alin. (2), audierea persoanei extrădabile de către Curtea de Apel Bucureşti se
poate realiza şi prin videoconferinţă. Lucrările efectuate de parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie
a fost prinsă persoana extrădabilă se trimit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, imediat după audierea
persoanei extrădabile.
(3) Arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune şi este prelungită de acelaşi complet învestit cu soluţionarea
cererii de extrădare, prin încheiere, fără ca durata totală a arestării provizorii să poată depăşi 180 de zile. După
întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea, judecătorul emite de îndată mandat de arestare provizorie în
vederea extrădării. Prevederile Codului de procedură penală cu privire la conţinutul şi executarea mandatului de
arestare se aplică în mod corespunzător.
(4) Arestarea provizorie în vederea extrădării se execută în centrele de reţinere şi arestare preventivă, care se
organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia cazurilor în care persoana se află
în executarea unei pedepse într-un penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(5) În cursul soluţionării cererii de extrădare, instanţa verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, necesitatea
menţinerii arestării provizorii, putând dispune, după caz, menţinerea arestării provizorii sau înlocuirea acesteia cu
măsura arestului la domiciliu, controlului judiciar sau pe cauţiune. Măsura arestării provizorii se înlocuieşte cu arestul la
domiciliu, controlul judiciar sau pe cauţiune numai în cazuri bine justificate şi numai dacă instanţa apreciază că persoana
extrădabilă nu va încerca să se sustragă de la judecarea cererii de extrădare.
(6) Odată cu admiterea cererii de extrădare, prin sentinţă, instanţa dispune şi arestarea persoanei extrădate în
vederea predării.
(7) Măsura arestării în vederea predării încetează de drept dacă persoana extrădată nu este preluată de autorităţile
competente ale statului solicitat, în termen de 30 de zile de la data convenită pentru predare, cu excepţia cazului
prevăzut la art. 57 alin. (6). În acest caz, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a persoanei extrădate şi
informează despre aceasta Ministerul Justiţiei şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(8) În cazul în care împotriva persoanei extrădabile autorităţile judiciare române competente au emis un mandat de
arestare preventivă sau un mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru fapte săvârşite pe teritoriul României,
mandatul de arestare provizorie în vederea extrădării devine efectiv de la data la care persoana în cauză nu se mai află
sub puterea mandatului de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii.
(9) Încheierea prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii arestării provizorii în vederea
extrădării poate fi atacată separat cu contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Dosarul va fi înaintat
instanţei ierarhic superioare în termen de 48 de ore, iar contestaţia se judecă în termen de 5 zile de la înregistrarea
cauzei. Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea măsurii arestării provizorii
nu este suspensivă de executare.
Art. 44: Arestarea provizorie în caz de urgenţă
(1) În caz de urgenţă, la cererea motivată a statului solicitant, persoana urmărită poate fi arestată provizoriu în
vederea extrădării, anterior primirii cererii de extrădare.
(2) Notiţa roşie sau difuziunea de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală -
Interpol echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării dacă se prevede expres în tratatul aplicabil
ori există reciprocitate. Lipsa reciprocităţii nu împiedică să se dea curs cererii de arestare provizorie dacă măsura se
dovedeşte necesară având în vedere nevoia de a lupta împotriva formelor grave ale criminalităţii.
(3) Persoanele prevăzute la art. 19 nu pot fi arestate în baza unei notiţe roşii sau a unei difuziuni de urmărire
internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol.
(4) În cererea de arestare provizorie în vederea extrădării trebuie să se arate:
a) autoritatea care solicită arestarea provizorie în vederea extrădării;
b) datele de identificare a persoanei urmărite internaţional, inclusiv cetăţenia;
c) existenţa unui mandat de arestare sau a oricărui alt document având aceleaşi efecte juridice ori a unei hotărâri
judecătoreşti executorii;
d) confirmarea valabilităţii actului prevăzut la lit. c);
e) expunerea faptelor, care trebuie să precizeze data, locul unde au fost comise şi gradul de participaţie la săvârşirea
lor;
f) dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv cele privind prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei;
g) confirmarea că va fi transmisă cererea de extrădare.
(5) În cazul în care se solicită arestarea unei persoane prevăzute la art. 19 sau atunci când notiţa roşie sau difuziunea
de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol nu echivalează cu o
cerere de arestare provizorie în vederea extrădării, cererea de arestare provizorie în vederea extrădării se transmite
direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei, direct sau prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească
Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(6) În cazul în care echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării şi există date că persoana
urmărită internaţional se află în România, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române transmite notiţa roşie sau difuziunea de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei
Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost
localizată persoana urmărită sau, în cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana, Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Bucureşti.
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(7) După identificare, procurorul sesizează de îndată curtea de apel competentă, pentru a aprecia asupra luării măsurii
arestării provizorii în vederea extrădării.
(8) Durata maximă a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării a persoanei extrădabile este de 40 de zile, în
afară de cazul în care prin tratatul aplicabil este prevăzută o durată mai mare.
(9) Punerea în libertate a persoanei extrădabile nu exclude o nouă arestare provizorie în vederea extrădării şi nici
extrădarea, dacă cererea de extrădare este primită ulterior.
Art. 45: Reţinerea în vederea extrădării
Măsura reţinerii poate fi luată de procuror sau de organul de cercetare penală faţă de persoana extrădabilă numai după
ascultarea acesteia în prezenţa apărătorului. Măsura reţinerii poate dura cel mult 24 de ore. Organul de cercetare
penală este obligat, în primele 10 ore de la reţinerea persoanei extrădabile, să o prezinte procurorului competent.
Art. 46: Procedura la curtea de apel
(1) La primul termen, instanţa procedează la luarea unei declaraţii persoanei extrădabile, care va fi asistată gratuit de
un interpret şi de un apărător din oficiu, dacă nu există un avocat ales. Prezenţa procurorului este obligatorie.
Procedura este publică, dacă persoana extrădabilă sau procurorul nu se opune, orală şi contradictorie.
(2) Persoana extrădabilă sau procurorul de şedinţă poate cere instanţei un termen suplimentar de încă 8 zile, pentru
motive suficient justificate. Parchetul este obligat să contribuie la procurarea datelor şi actelor necesare pentru a se
stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile extrădării şi să dispună ridicarea şi depunerea la instanţă a obiectelor la care se
referă art. 17.
(3) După interogatoriu, persoana extrădabilă poate să opteze fie pentru extrădarea voluntară, fie pentru continuarea
procedurii, în caz de opunere la extrădare.
Art. 47: Extrădarea voluntară
(1) Persoana extrădabilă are dreptul să declare în faţa instanţei că renunţă la beneficiile pe care i le poate conferi legea
de a se apăra împotriva cererii de extrădare şi că îşi dă consimţământul să fie extrădată şi predată autorităţilor
competente ale statului solicitant. Declaraţia sa este consemnată într-un proces-verbal, semnat de preşedintele
completului de judecată, grefier, persoana extrădabilă, avocatul ei şi de interpret. După ce instanţa constată că
persoana extrădabilă este pe deplin conştientă de consecinţele opţiunii sale, instanţa, luând şi concluziile procurorului,
examinează dacă nu există vreun impediment care exclude extrădarea. Dacă se constată că extrădarea voluntară este
admisibilă, instanţa ia act despre aceasta prin sentinţă şi dispune totodată asupra măsurii preventive necesar să fie
luată până la predarea persoanei extrădabile. Sentinţa este definitivă, se redactează în 24 de ore şi se transmite de
îndată, în copie legalizată, Ministerului Justiţiei, pentru a proceda conform legii.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana extrădabilă poate declara că renunţă la aplicarea regulii specialităţii
prevăzute la art. 74.
Art. 48: Extrădarea simplificată
În cazul prevăzut la art. 47, prezentarea unei cereri formale de extrădare şi a actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) nu
mai este necesară dacă se prevede astfel prin convenţia internaţională aplicabilă în relaţia cu statul solicitant sau în
cazul în care legislaţia acelui stat permite o asemenea procedură simplificată de extrădare şi aceasta a fost aplicată
unor cereri de extrădare formulate de România.
Art. 49: Opoziţia la extrădare a persoanei extrădabile
(1) Dacă persoana extrădabilă se opune la cererea de extrădare, ea îşi va putea formula apărările oral şi în scris;
totodată va putea propune probe.
(2) În urma audierii persoanei extrădabile, dosarul cauzei este pus la dispoziţia apărătorului acesteia pentru a putea
prezenta, în scris şi în termen de 8 zile, opoziţia motivată la cererea de extrădare şi a indica mijloacele de probă
admise de legea română, numărul de martori fiind limitat la doi.
(3) Opoziţia nu poate fi întemeiată decât pe faptul că persoana arestată nu este persoana urmărită sau că nu sunt
îndeplinite condiţiile pentru extrădare.
(4) Odată prezentată opoziţia sau expirat termenul de prezentare a acesteia, procurorul poate solicita un termen de 8
zile pentru a răspunde opoziţiei sau a administra probe, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
Art. 50: Administrarea probelor
Mijloacele de probă încuviinţate de instanţă vor fi administrate în termen de maximum 15 zile, în prezenţa persoanei
extrădabile, asistată de apărător şi, dacă este nevoie, de interpret, precum şi a procurorului.
Art. 51: Informaţii suplimentare
(1) Dacă informaţiile comunicate de statul solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite statului român să
pronunţe o hotărâre în aplicarea prezentei legi, instanţa competentă va solicita complinirea informaţiilor necesare. În
acest scop, va fixa un termen de două luni.
(2) Transmiterea solicitării privind informaţiile suplimentare, precum şi a răspunsului se realizează pe una din căile
prevăzute la art. 36.
Art. 52: Soluţionarea cauzei
(1) După examinarea cererii de extrădare, a materialului probator şi a concluziilor prezentate de partea extrădabilă şi
de procuror, curtea de apel poate:
a) să dispună, în cazul concursului de cereri prevăzut la art. 39, conexarea dosarelor, chiar dacă se referă la fapte
diferite sau sunt înregistrate la curţi de apel diferite, competenţa teritorială aparţinând curţii de apel celei dintâi sesizate;
b) să dispună, în cazul necesităţii de a primi informaţii suplimentare de la statul solicitant potrivit art. 51, amânarea
soluţionării cererii de extrădare pentru un termen de două luni, cu posibilitatea reiterării cererii, şi acordarea unui ultim
termen de încă două luni;
c) să constate, prin sentinţă, dacă sunt sau nu sunt întrunite condiţiile extrădării.
(2) Curtea de apel nu este competentă să se pronunţe asupra temeiniciei urmăririi sau condamnării pentru care
autoritatea străină cere extrădarea, nici asupra oportunităţii extrădării.
(3) În cazul în care curtea de apel constată că sunt îndeplinite condiţiile de extrădare, hotărăşte admiterea cererii de
extrădare, dispunând totodată menţinerea stării de arest provizoriu în vederea extrădării, până la predarea persoanei
extrădate, conform art. 57.
(4) Hotărârea prin care s-a dispus extrădarea se motivează în termen de 5 zile de la data pronunţării.
(5) În cazul extrădărilor temporare sau sub condiţie, instanţa va menţiona în dispozitivul sentinţei condiţiile prevăzute
în acele articole.
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(6) În cazul admiterii cererii de extrădare, dacă se remit şi obiecte conform art. 17, se va face menţiune despre
acestea în cuprinsul sentinţei, anexându-se eventual un inventar.
(7) Dacă instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădare, respinge cererea şi dispune punerea în
libertate a persoanei extrădabile. Hotărârea se motivează în 24 de ore şi este transmisă procurorului general al
parchetului de pe lângă curtea de apel, care o remite, de îndată, compartimentului de specialitate al Ministerului Justiţiei.
(8) Hotărârea asupra extrădării poate fi atacată cu contestaţie de procurorul general competent şi de persoana
extrădabilă, în termen de 5 zile de la pronunţare, la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procurorul general
competent poate depune contestaţie din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei.
(9) Contestaţia depusă împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea de extrădare este suspensivă de executare.
Contestaţia depusă împotriva hotărârii prin care s-a dispus extrădarea este suspensivă de executare, cu excepţia
dispoziţiilor referitoare la starea de arest provizoriu în vederea extrădării.
Art. 53: Judecarea contestaţiei şi comunicarea hotărârii
(1) După motivarea sentinţei curţii de apel, dosarul cauzei se înaintează, de îndată, Secţiei penale a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
(2) Preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, primind dosarul, fixează termen de judecată
independent de înscrierea pe rol a altor cauze, cu prioritate.
(3) Judecarea contestaţiei se face într-un termen de cel mult 10 zile, de un complet format din 3 judecători.
(4) În scopul soluţionării contestaţiei, preşedintele completului poate desemna pe unul din judecători sau pe un
magistrat-asistent să facă un raport scris.
(5) Dosarul cauzei se restituie curţii de apel, în cel mult 3 zile de la soluţionarea contestaţiei.
(6) Hotărârea definitivă asupra extrădării se comunică procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel
care a judecat cauza în primă instanţă şi direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei.
Art. 54: Analogie
Dispoziţiile art. 52 alin. (8) şi art. 53 se aplică în mod corespunzător şi în cazurile în care instanţa se pronunţă cu
privire la amânarea extrădării, admiterea sub condiţie a extrădării, consimţământul extinderii obiectului extrădării şi
reextrădarea către un stat terţ.
Art. 55: Fuga extrădatului
Extrădatul care, după ce a fost predat statului solicitant, fuge înainte de soluţionarea cauzei sau de executarea
pedepsei pentru care a fost acordată extrădarea şi care se întoarce sau este identificat pe teritoriul României va fi din
nou arestat şi predat, în baza unui mandat emis de autoritatea judiciară competentă a statului solicitant, cu excepţia
cazului în care acesta a încălcat condiţiile în care extrădarea a fost acordată.
SECŢIUNEA 3: Efectele extrădării din România
Art. 56: Predarea extrădatului
(1) Este considerat bază legală necesară şi suficientă pentru predarea extrădatului un extras al hotărârii judecătoreşti
rămase definitive, prin care se dispune extrădarea.
(2) În vederea stabilirii datei şi a locului de predare, Ministerul Justiţiei comunică de îndată Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române un extras al hotărârii judecătoreşti
rămase definitive.
(3) Data predării va fi comunicată Ministerului Justiţiei şi curţii de apel competente în termen de 15 zile de la data
transmiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (1). În cazul în care data predării nu a fost fixată în intervalul de 15
zile, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române informează
asupra demersurilor luate şi motivelor pentru care data predării nu a putut fi stabilită în acest interval.
Art. 57: Termene pentru predarea extrădatului
(1) Ministerul Justiţiei va face cunoscută de urgenţă autorităţii competente a statului solicitant soluţia adoptată asupra
extrădării, comunicându-i totodată un extras de pe hotărârea definitivă.
(2) Orice soluţie de respingere totală sau parţială va fi motivată.
(3) În caz de acordare a extrădării, statul solicitant va fi informat despre locul şi data predării, precum şi asupra duratei
arestului în vederea extrădării, executat de persoana extrădabilă.
(4) Locul predării va fi un punct de frontieră al României. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române asigură, prin Biroul Naţional Interpol, predarea şi informează despre aceasta
Ministerul Justiţiei şi curtea de apel competentă. Persoana extrădată este predată şi preluată sub escortă.
(5) Sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6), dacă persoana extrădată nu va fi preluată la data stabilită, ea va putea fi
pusă în libertate la expirarea unui termen de 15 zile, socotit de la această dată; acest termen nu va putea fi prelungit
decât cel mult cu încă 15 zile.
(6) În caz de forţă majoră, care împiedică predarea sau primirea persoanei extrădate, autorităţile române şi cele ale
statului solicitant se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, dispoziţiile art. 56 alin. (3) fiind aplicabile.
Art. 58: Predarea amânată
(1) În situaţia în care persoana extrădată este cercetată penal de către autorităţile judiciare române, predarea acesteia
se amână până la soluţionarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a
pedepsei, predarea se amână până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea
pedepsei la termen.
(2) Predarea poate fi amânată atunci când:
a) se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana extrădată suferă de o boală gravă care face
imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei extrădate se
va ameliora;
b) persoana extrădată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În acest caz, predarea se amână până la
încetarea cauzei care a determinat amânarea, astfel încât predarea să fie posibilă;
c) din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecinţe grave pentru persoana extrădată sau
familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.
(3) În cazul amânării predării persoanei extrădate, instanţa emite un mandat de arestare provizorie în vederea
extrădării. În cazul în care persoana extrădată se află, la momentul admiterii cererii de extrădare, sub puterea unui
mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autorităţile judiciare române, mandatul
de arestare provizorie în vederea extrădării intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 9 12/17/2020 : lex@snppc.ro



(4) Prin excepţie de la alin. (1), la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar,
pe o durată stabilită de comun acord de autorităţile române şi statul solicitant.
(5) Atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare,
predarea temporară este aprobată de preşedintele secţiei penale a curţii de apel care a soluţionat cererea de
extrădare, prin încheiere motivată, dată în cameră de consiliu. La cererea preşedintelui secţiei penale a curţii de apel,
organul judiciar pe rolul căruia se află cauza ori instanţa de executare transmite informaţiile solicitate.
(6) Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine
competente. Pentru România, autoritatea competentă este Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate. Preluarea
persoanei extrădate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului solicitant, pe teritoriul
României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei extrădate sunt suportate de statul solicitant.
(7) Dacă persoana extrădată potrivit alin. (4) se află în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate,
executarea pedepsei sau a măsurii se consideră suspendată începând cu data la care persoana a fost preluată de statul
emitent până la data returnării acesteia.
Art. 59: Tranzitul
(1) Tranzitul pe teritoriul României al unui extrădat care nu este cetăţean român poate fi acordat cu condiţia ca motive
de ordine publică să nu se opună şi să fie vorba despre o infracţiune care permite extrădarea, conform legii române.
(2) Dacă persoana extrădată are cetăţenia română, tranzitul nu este acordat decât în situaţiile în care se poate aproba
extrădarea cetăţenilor români.
(3) Tranzitul este acordat la cererea statului interesat, formulată şi transmisă pe calea prevăzută la art. 36 alin. (1), la
care se anexează cel puţin mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a pedepsei închisorii care a
justificat acordarea extrădării.
(4) Hotărârea asupra tranzitului este luată de Ministerul Justiţiei.
(5) Ministerul Justiţiei comunică de îndată hotărârea luată autorităţii competente a statului solicitant şi Ministerului
Afacerilor Interne.
(6) În cazul tranzitului aerian, atunci când nu este prevăzută o aterizare pe teritoriul statului român, este suficientă o
notificare transmisă de autoritatea competentă a statului solicitant Ministerului Justiţiei al României. În caz de aterizare
forţată, această notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie în vederea extrădării, iar statul solicitant va
adresa de îndată o cerere formală de tranzit. Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(7) Extrădatul în tranzit rămâne în stare de arestare provizorie pe perioada şederii sale pe teritoriul român.
Art. 60: Reextrădarea către un stat terţ
(1) În afara cazului prevăzut la art. 74 alin. (1) lit. b), consimţământul statului român este necesar pentru a îngădui
statului solicitant să predea unui alt stat persoana care i-a fost predată şi care ar fi căutată de către statul terţ pentru
infracţiuni anterioare predării. Statul român va putea cere prezentarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2).
(2) Dispoziţiile art. 52 şi 53 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL II: Extrădarea activă
SECŢIUNEA 1: Condiţii pentru solicitarea extrădării
Art. 61: Obligaţia de a solicita extrădarea
Extrădarea unei persoane împotriva căreia autorităţile judiciare române competente au emis un mandat de arestare
preventivă sau un mandat de executare a pedepsei închisorii ori căreia i s-a aplicat o măsură de siguranţă va fi
solicitată statului străin pe teritoriul căruia aceasta a fost localizată în toate cazurile în care sunt întrunite condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
Art. 62: Cadrul juridic
(1) Dispoziţiile secţiunii 1 a cap. I din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător în cazul în care România are
calitatea de stat solicitant.
(2) În afara condiţiei privind gravitatea pedepsei prevăzute la art. 26, o condiţie suplimentară pentru ca România să
poată solicita extrădarea unei persoane, în vederea efectuării urmăririi penale, este ca împotriva acelei persoane să fie
pusă în mişcare acţiunea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală.
SECŢIUNEA 2: Procedura de solicitare a extrădării
Art. 63: Competenţa
Competenţa de a întocmi şi transmite cererile de extrădare în numele statului român revine Ministerului Justiţiei.
Art. 64: Darea în urmărire internaţională
(1) Darea în urmărire internaţională se solicită şi se dispune pentru identificarea şi căutarea unei persoane în scopul
localizării şi arestării provizorii în vederea extrădării sau predării în România. În înţelesul prezentului articol, prin dare în
urmărire internaţională se înţelege darea în urmărire prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală -
Interpol sau introducerea în Sistemul de Informaţii Schengen a unei semnalări cu privire la o persoană căutată pentru a
fi arestată în vederea extrădării.
(2) Darea în urmărire internaţională se solicită atunci când persoana menţionată, după caz, în mandatul de arestare
preventivă, mandatul de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori în hotărârea prin care s-a luat
măsura privativă de libertate nu a fost găsită şi există presupunerea rezonabilă că a părăsit teritoriul României.
(3) Darea în urmărire internaţională se dispune de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române la cererea instanţei care a emis mandatul de arestare preventivă sau a
instanţei de executare. În acest sens, instanţa va transmite informaţiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. a)-f), precum
şi orice alte date şi informaţii suplimentare solicitate.
(4) Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunică în
cel mai scurt timp instanţei solicitante data dării în urmărire internaţională şi data introducerii semnalării în Sistemul de
Informaţii Schengen.
(5) Instanţa care a emis mandatul de arestare preventivă sau instanţa de executare verifică periodic, dar nu mai târziu
de 6 luni de la data dării în urmărire internaţională, valabilitatea mandatului de arestare preventivă sau a mandatului de
executare a pedepsei privative de libertate ori a măsurii privative de libertate dispuse şi, în măsura în care au intervenit
modificări, informează Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
(6) În cazul localizării persoanei urmărite pe teritoriul unui alt stat, atunci când, potrivit legii statului respectiv sau
tratatului aplicabil, notiţa roşie sau difuziunea nu echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării,
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precum şi atunci când Biroul Naţional Interpol corespondent solicită expres, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de
specialitate, întocmeşte şi transmite cererea de arestare provizorie în vederea extrădării.
Art. 65: Procedura extrădării active
(1) De îndată ce este informată, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă şi a cărui autenticitate poate fi verificată, de
către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin
structura specializată, sau de Ministerul Justiţiei, despre localizarea pe teritoriul unui stat străin a unei persoane date în
urmărire internaţională sau căutate de autorităţile judiciare române pentru ducerea la îndeplinire a unui mandat de
executare a pedepsei închisorii sau a unui mandat de arestare preventivă, instanţa de executare sau instanţa care a
emis mandatul de arestare preventivă stabileşte, printr-o încheiere motivată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
în prezenta lege pentru a se solicita extrădarea.
(2) Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, prin structura specializată, are obligaţia de a informa instanţa de
executare sau instanţa emitentă a mandatului de arestare preventivă de îndată ce Biroul Central Naţional Interpol
corespondent îi notifică faptul că persoana care face obiectul mandatului a fost localizată. Informarea va fi transmisă
direct, cu o copie la Ministerul Justiţiei.
(3) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, în camera de consiliu, de un complet format dintr-un singur
judecător, cu participarea procurorului şi fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă prin încheiere motivată, dată în
camera de consiliu.
(4) Pentru evidenţa activităţii instanţelor se va ţine o condică separată pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind
extrădarea. În acest registru se trec dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, încheierea pronunţată şi
numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta. Totodată, se întocmeşte şi se păstrează Registrul
de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea, în care se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi
prenumele inculpatului sau condamnatului; numărul şi data mandatului de arestare preventivă sau de executare a
pedepsei; numărul şi data adresei Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române sau a Ministerului Justiţiei; numărul dosarului instanţei; numărul şi data pronunţării încheierii; data
comunicării încheierii Ministerului Justiţiei. Instanţa de recurs va ţine un registru distinct pentru aceste speţe. Registrul de
evidenţă a sesizărilor privind extrădarea nu este destinat publicităţii.
(5) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestaţie de procuror, în termen de 24 de ore de la
pronunţare. Dosarul cauzei este înaintat instanţei ierarhic superioare, în termen de 24 de ore. Contestaţia se judecă în
termen de cel mult 3 zile de către instanţa superioară. Instanţa ierarhic superioară va restitui dosarul primei instanţe, în
termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(6) Încheierea definitivă prin care s-a constatat că sunt întrunite condiţiile pentru solicitarea extrădării, însoţită de actele
prevăzute la art. 36 alin. (2), se comunică de îndată Ministerului Justiţiei. Încheierea definitivă prin care s-a constatat că
nu sunt întrunite condiţiile pentru a se solicita extrădarea se comunică Ministerului Justiţiei în cel mult 3 zile de la
pronunţare.
(7) În termen de cel mult 3 zile de la data primirii încheierii definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile
pentru solicitarea extrădării, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, efectuează un examen de regularitate
internaţională. Dispoziţiile art. 38 se aplică în mod corespunzător.
(8) În funcţie de concluziile examenului de regularitate internaţională, direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei fie
întocmeşte cererea de extrădare şi o transmite, însoţită de actele anexe, autorităţii competente a statului solicitat, fie
întocmeşte un act prin care propune ministrului justiţiei, motivat, să sesizeze procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea iniţierii procedurii de revizuire a încheierii definitive prin care s-a
dispus solicitarea extrădării, informând în ambele situaţii Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române. În cazul în care constată că actele sunt incomplete, înainte de a întocmi şi de
a transmite cererea de extrădare, direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei poate solicita instanţei competente să îi
transmită, în cel mult 72 de ore, actele suplimentare necesare potrivit tratatului internaţional aplicabil.
(9) În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de regularitate internaţională pentru solicitarea extrădării, ministrul
justiţiei, prin procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cere revizuirea hotărârii
judecătoreşti definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru solicitarea extrădării. Revizuirea nu
poate fi cerută pentru alt motiv decât cel legat de concluziile examenului de regularitate internaţională.
(10) Cererea de revizuire se face în termen de cel mult 3 zile, dacă persoana prevăzută la alin. (1) este arestată în
vederea extrădării către România. În toate celelalte cazuri cererea se face în termen de cel mult 15 zile. Termenul
curge de la data la care procurorul general primeşte cererea prin care ministrul justiţiei îi solicită să promoveze
revizuirea hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru solicitarea
extrădării. Competentă să judece cererea de revizuire este instanţa prevăzută la alin. (1). În cazul în care persoana
prevăzută la alin. (1) este arestată în vederea extrădării către România, cererea de revizuire se soluţionează de
urgenţă şi cu precădere. În toate celelalte cazuri, cererea de revizuire se soluţionează în termen de cel mult o lună de
la data înregistrării cauzei.
(11) Instanţa, dacă constată că cererea de revizuire este întemeiată, anulează încheierea atacată. Dacă instanţa
constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge, menţinând încheierea atacată. Hotărârea instanţei de
revizuire este definitivă şi se comunică în termen de 24 de ore de la pronunţare ministrului justiţiei şi procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(12) Cererea de extrădare şi actele anexate acesteia, însoţită de actele prevăzute la art. 36 alin. (2) şi de traduceri
certificate în limba statului solicitat sau în limba engleză ori franceză, se transmit autorităţii competente a statului
solicitat, pe una dintre căile prevăzute la art. 36 alin. (1).
(13) În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate în lipsă, în situaţia în care statul solicitat aduce la
cunoştinţa persoanei urmărite hotărârea pronunţată în lipsă, o astfel de notificare nu va produce efecte faţă de
procedura penală din România.
(14) În cazul în care persoana urmărită nu este arestată provizoriu în vederea extrădării, procedura prevăzută în acest
articol are caracter confidenţial, până în momentul în care statul solicitat este învestit cu cererea de extrădare.
Art. 66: Extrădarea simplificată
Atunci când persoana dată în urmărire internaţională pe canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală -
Interpol sau cu privire la care s-a introdus o semnalare în Sistemul de Informaţii Schengen este de acord să fie
extrădată în România, prezentarea unei cereri formale de extrădare nu mai este necesară dacă autoritatea centrală a
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statului solicitat informează în acest sens, iar convenţia internaţională aplicabilă în relaţia cu statul solicitat sau legislaţia
acelui stat reglementează o astfel de procedură.
Art. 67: Retragerea cererii de extrădare
(1) În cazul în care persoana extrădabilă nu se mai află sub puterea mandatului de arestare preventivă sau a
mandatului de executare, instanţa competentă, din oficiu sau la cererea procurorului, stabileşte, prin încheiere
motivată, că nu mai subzistă condiţiile prevăzute de lege pentru a se solicita extrădarea şi dispune de îndată retragerea
cererii de extrădare. Hotărârea se transmite Ministerului Justiţiei în termen de 24 de ore de la pronunţare. Ministerul
Justiţiei retrage neîntârziat cererea de extrădare, informând despre aceasta Centrul de Cooperare Poliţienească
Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) Dispoziţiile art. 65 se aplică în mod corespunzător.
Art. 68: Transmiterea informaţiilor suplimentare la cererea statului solicitat
(1) În cazul în care, în vederea soluţionării cererii de extrădare, autorităţile statului străin solicită transmiterea unor
informaţii suplimentare, acestea vor fi comunicate, în termenul stabilit de autorităţile statului solicitat, de către
Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate.
(2) Traducerea documentelor se efectuează de către Ministerul Justiţiei sau instanţa competentă, după caz.
Art. 69: Rejudecarea persoanei extrădate
Asigurarea rejudecării în cazul extrădării persoanei condamnate în lipsă este dată de Ministerul Justiţiei, prin direcţia de
specialitate, la cererea statului solicitat. Dispoziţiile art. 96 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 70: Solicitarea reextrădării către România
Dispoziţiile art. 60 sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul în care România solicită unui stat străin reextrădarea
unei persoane a cărei extrădare fusese anterior acordată acestuia de către un stat terţ.
SECŢIUNEA 3: Efectele extrădării în România
Art. 71: Preluarea extrădatului
Dispoziţiile referitoare la predarea-preluarea persoanei extrădate prevăzute la art. 56 şi 57 se aplică în mod
corespunzător în cazul persoanelor extrădate din străinătate în România.
Art. 72: Primirea extrădatului
(1) Persoana extrădată, adusă în România, va fi, de urgenţă, predată administraţiei penitenciare sau autorităţii judiciare
competente, după caz.
(2) Dacă extrădatul a fost condamnat în lipsă, el va fi rejudecat, la cerere, cu respectarea drepturilor prevăzute la art.
32 alin. (1).
Art. 73: Comunicarea soluţiei
Ministerul Justiţiei informează autoritatea judiciară română competentă despre modul de soluţionare a cererii de
extrădare de către statul solicitat şi, după caz, despre durata arestării provizorii în vederea extrădării, pentru a fi
computată potrivit dispoziţiilor art. 15.
Art. 74: Regula specialităţii
(1) Persoana predată ca efect al extrădării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei
pedepse, nici supusă oricărei alte restricţii a libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel
care a motivat extrădarea, în afară de cazurile când:
a) statul care a predat-o consimte; în acest scop, autorităţile române competente vor transmite statului solicitat o
cerere însoţită de actele prevăzute la art. 36 alin. (2) şi de un proces-verbal în care se consemnează declaraţiile
persoanei extrădate;
b) având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit, în termen de 45 de zile de la liberarea sa definitivă,
teritoriul României, ori dacă a revenit în România după ce a părăsit teritoriul statului român.
(2) Autorităţile române vor lua măsurile necesare în vederea, pe de o parte, unei eventuale trimiteri a persoanei de pe
teritoriul României, iar pe de altă parte, întreruperii prescripţiei potrivit legislaţiei române, inclusiv recurgerea la o
procedură în lipsă.
(3) Când calificarea dată faptei incriminate va fi modificată în cursul procedurii, persoana extrădată nu va fi urmărită
sau judecată decât în măsura în care elementele constitutive ale infracţiunii recalificate ar îngădui extrădarea.
(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) cererea adresată statului străin se formulează de către Ministerul Justiţiei, în
baza încheierii instanţei competente să soluţioneze cauza în primă instanţă, la propunerea motivată a Ministerului Public
sau în baza încheierii instanţei pe rolul căreia se află cauza, dacă extrădarea a fost acordată după trimiterea în judecată
a persoanei extrădate, după caz.
Art. 75: Efectele extrădării sub condiţie
(1) În cazul în care extrădarea a fost acordată sub condiţie, instanţa care a solicitat extrădarea ia măsurile necesare
pentru respectarea condiţiei impuse de statul solicitat şi dă garanţii în acest sens.
(2) În cazul în care condiţia impusă este retrimiterea persoanei extrădate pe teritoriul statului solicitant, instanţa
dispune însoţirea acesteia la frontieră, în vederea preluării de către autorităţile competente ale statului solicitant.
CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
Art. 76: Cheltuieli
(1) Cheltuielile privind procedura de extrădare efectuate pe teritoriul României se suportă de statul român, prin
bugetele autorităţilor şi instituţiilor implicate, în funcţie de atribuţiile conferite fiecăreia dintre acestea prin prezenta lege.
Dispoziţiile art. 16 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(2) Cheltuielile de tranzit se suportă de statul solicitant.
Art. 77: Frauda la extrădare
Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontieră sau altă măsură de acelaşi fel este interzisă
ori de câte ori ascunde voinţa de a se eluda regulile de extrădare.
CAPIT OLUL IV: Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor instrumente juridice în materie de
extrădare adoptate la nivelul Uniunii Europene
Art. 78: Domeniu de aplicare
(1) Dispoziţiile prezentului capitol urmăresc punerea în aplicare a dispoziţiilor Convenţiei privind simplificarea procedurii
de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la 10 martie 1995, şi ale Convenţiei privind
extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la 27 septembrie 1996, precum şi a dispoziţiilor privind
extrădarea din Convenţia din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 12 12/17/2020 : lex@snppc.ro



eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen, în relaţia cu acele state membre ale Uniunii
Europene care au formulat declaraţii în sensul neaplicării deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene pentru fapte săvârşite înainte
de o anumită dată.
(2) Dispoziţiile cap. I şi II ale prezentului titlu se aplică în mod corespunzător, fără a aduce însă atingere obligaţiilor
rezultate din aderarea la Convenţia privind simplificarea procedurii de extrădare între statele membre ale Uniunii
Europene, adoptată la 10 martie 1995, şi Convenţia privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene,
adoptată la 27 septembrie 1996.
Art. 79: Infracţiuni politice
În aplicarea Convenţiei privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la 27 septembrie 1996,
nicio infracţiune nu poate fi considerată ca infracţiune politică.
Art. 80: Prescripţia, amnistia şi alte cauze care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării
(1) În ceea ce priveşte prescripţia răspunderii penale şi a executării pedepsei, sunt aplicabile numai dispoziţiile din
legislaţia statului solicitant.
(2) Amnistia acordată de România nu împiedică extrădarea, cu excepţia cazului în care fapta prevăzută de legea
penală este de competenţa instanţelor române.
(3) Absenţa unei plângeri prealabile sau a unei alte condiţii necesare pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, potrivit
legii române, nu aduce atingere obligaţiei de extrădare.
Art. 81: Extrădarea în materia accizelor, a taxei pe valoarea adăugată şi în materie vamală
Statul român acordă extrădarea pentru fapte prevăzute de legea penală în materia accizelor, a taxei pe valoarea
adăugată şi în materie vamală, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 82: Semnalarea în Sistemul de Informaţii Schengen cu privire la o persoană căutată pentru a fi
arestată
Semnalarea introdusă în Sistemul de Informaţii Schengen cu privire la o persoană căutată pentru a fi arestată
echivalează cu un mandat european de arestare în toate cazurile în care se aplică Decizia-cadru 2002/584/JAI a
Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 190 din 18 iulie 2002. Atunci când nu se aplică respectiva
decizie-cadru, o semnalare introdusă în Sistemul de Informaţii Schengen produce aceleaşi efecte juridice ca o cerere de
arestare provizorie în vederea extrădării.
Art. 83: Extrădarea simplificată
Extrădarea simplificată se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, fără verificarea condiţiilor speciale
prevăzute la art. 48, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.
TITLUL III: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în
aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre*)
*) Conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, în aplicarea art. 209 alin. (17), art. 218 alin. (4), respectiv art. 228 alin. (2) din
Codul de procedură penală, precum şi a titlului III "Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene
în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de
arestare şi procedurile de predare între statele membre" din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele judiciare prezintă
suspectului, inculpatului sau persoanei condamnate o informare scrisă cu privire la drepturile acesteia pe parcursul
procesului penal sau al procedurii de executare a mandatului european de arestare. Informarea se va face în limba
română, în limba maternă sau într-o limbă pe care acesta o înţelege, după caz. Modelul în limba română al formularului
care va cuprinde informarea prevăzută la alin. (1) va fi stabilit prin ordin comun al ministrului justiţiei, ministrului
afacerilor interne, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 84: Definiţia mandatului european de arestare
(1) Mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat
membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul
efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.
(2) Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate
cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.
Art. 85: Aplicarea în relaţia cu alte state
Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi în cazurile în care între România statul solicitat, respectiv solicitant, este
aplicabilă o convenţie care conţine dispoziţii similare Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 86: Autorităţile române competente
(1) În România sunt desemnate ca autorităţi judiciare emitente instanţele judecătoreşti.
(2) Autorităţile judiciare române de executare sunt curţile de apel.
(3) Autorităţile române competente să primească mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiţiei şi parchetele
de pe lângă curţile de apel desemnate potrivit alin. (2) în a căror circumscripţie a fost localizată persoana solicitată. În
cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, mandatul european de arestare se transmite
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
(4) Autoritatea centrală română este Ministerul Justiţiei. În această calitate, Ministerul Justiţiei:
a) primeşte mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene
şi îl transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost localizată persoana solicitată sau
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care persoana solicitată nu a fost localizată, ori de câte ori
autoritatea judiciară emitentă nu reuşeşte să transmită mandatul european de arestare direct autorităţii judiciare
române primitoare;
b) transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară română, dacă aceasta nu îl poate transmite
direct autorităţii judiciare primitoare străine sau când statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare
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Ministerul Justiţiei;
c) ţine evidenţa mandatelor europene de arestare emise sau primite de autorităţile judiciare române, în scopuri
statistice;
d) îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege menită a asista şi sprijini autorităţile judiciare române în emiterea şi
executarea mandatelor europene de arestare.
Art. 87: Conţinutul şi forma mandatului european de arestare
(1) Mandatul european de arestare va conţine următoarele informaţii:
a) identitatea şi cetăţenia persoanei solicitate;
b) denumirea, adresa, numerele de telefon şi fax, precum şi adresa de e-mail ale autorităţii judiciare emitente;
c) indicarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte
hotărâri judecătoreşti executorii având acelaşi efect, care se încadrează în dispoziţiile art. 89 şi 97 din prezenta lege;
d) natura şi încadrarea juridică a infracţiunii, ţinându-se seama mai ales de prevederile art. 97;
e) o descriere a circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a
persoanei solicitate;
f) pedeapsa pronunţată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru
infracţiunea săvârşită;
g) dacă este posibil, alte consecinţe ale infracţiunii.
(2) Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa nr. 1.
(3) Mandatul european de arestare transmis autorităţii competente a unui alt stat membru trebuie tradus în limba
oficială sau în limbile oficiale ale statului de executare sau în una ori mai multe alte limbi oficiale ale instituţiilor Uniunii
Europene, pe care acest stat le acceptă, conform declaraţiei depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii
Europene.
(4) Mandatul european de arestare transmis spre executare autorităţilor române trebuie tradus în limba română sau în
una din limbile engleză şi franceză.
Art. 88: Cheltuieli
Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului român de executarea unui mandat european de arestare revin României.
Celelalte cheltuieli rămân în sarcina statului emitent.
CAPITOLUL II: Emiterea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare
Art. 89: Procedura de emitere a mandatului european de arestare
(1) Autoritatea prevăzută la alin. (3) emite un mandat european de arestare atunci când, faţă de natura infracţiunii
săvârşite, vârsta şi antecedentele penale ale persoanei solicitate, precum şi alte împrejurări ale cauzei, consideră că
este oportună emiterea unui mandat european de arestare şi sunt întrunite următoarele condiţii:
a) persoana solicitată se află pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene;
b) mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a detenţiunii pe viaţă sau a închisorii este valabil;
c) nu a intervenit, potrivit legii române, prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau
graţierea;
d) atunci când arestarea şi predarea se solicită:
(i)în vederea exercitării urmăririi penale ori a judecăţii, pedeapsa prevăzută de legea română pentru infracţiunea
săvârşită este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 2 ani sau mai mare;
(ii)în vederea executării pedepsei, pedeapsa aplicată sau restul de pedeapsă rămas de executat este detenţiunea pe
viaţă sau închisoarea de un an sau mai mare;
(iii)în vederea executării măsurii privative de libertate, durata măsurii este de 6 luni sau mai mare.
(2) Atunci când măsura arestării preventive este luată ca urmare a înlocuirii de către organul judiciar român competent
a unei măsuri sau obligaţii a cărei respectare a fost supravegheată anterior de statul de executare, mandatul european
de arestare se poate emite chiar dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. d). Condiţia prevăzută la alin.
(1) lit. d) se aplică ori de câte ori statul de executare notifică aplicarea, în acest caz, a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din
Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern al statului respectiv.
(3) Mandatul european de arestare este emis:
a) în faza de urmărire penală, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi desemnat de preşedintele instanţei căreia i-ar
reveni competenţa să judece cauza în fond, din oficiu sau la sesizarea procurorului care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală a persoanei solicitate;
b) judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară;
c) în faza de judecată, de către judecătorul desemnat de preşedintele primei instanţe, din oficiu sau la sesizarea
procurorului ori a organului la care se află spre executare mandatul de arestare preventivă sau hotărârea prin care s-a
luat măsura privativă de libertate;
d) în faza de executare, de către judecătorul desemnat de preşedintele instanţei de executare, din oficiu sau la
sesizarea procurorului ori a organului la care se află spre executare mandatul de executare a pedepsei detenţiunii pe
viaţă sau a închisorii sau hotărârea prin care s-a luat măsura privativă de libertate.
(4) Judecătorul competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi procedează, dup caz, astfel:
a) emite mandatul european de arestare şi supraveghează luarea măsurilor pentru transmiterea acestuia, potrivit
dispoziţiilor art. 87 alin. (3), art. 90 şi 91;
b) constată, prin încheiere motivată, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru a emite un mandat
european de arestare. Încheierea poate fi atacată cu contestaţie de procuror, în termen de 3 zile de la comunicare.
Contestaţia se judecă de instanţa superioară, în termen de 3 zile de la înregistrarea cauzei, în camera de consiliu, fără
citarea părţilor, cu participarea procurorului. În caz de admitere a contestaţiei, judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat
iniţial este obligat să emită un mandat european de arestare.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), instanţa emitentă informează procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală ori instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare despre emiterea mandatului european de
arestare, iar în cazurile prevăzute la alin. (4) lit. b) comunică încheierea procurorului competent.
(6) Instanţa emitentă poate solicita, din oficiu sau la cererea procurorului competent, indisponibilizarea şi remiterea
bunurilor ce pot servi ca mijloace materiale de probă în procesul penal sau care au fost dobândite de persoana
solicitată prin săvârşirea infracţiunii. Instanţa emitentă va face menţiune în acest sens la lit. g) din formularul prevăzut
în anexa nr. 1.
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(7) Pentru evidenţa activităţii instanţei se întocmeşte şi se păstrează Registrul de evidenţă a mandatelor europene de
arestare. În registru se fac următoarele menţiuni: numărul curent; numele, prenumele şi cetăţenia persoanei solicitate;
faza procesuală în care a fost emis mandatul european de arestare, infracţiunea, pedeapsa aplicată sau aplicabilă,
numărul şi data adresei parchetului ori a instanţei pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanţei de
executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare;
informaţii asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare;
data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicităţii.
(8) Procedura prevăzută în prezentul articol are caracter confidenţial până la arestarea persoanei solicitate în statul
membru de executare.
Art. 90: Transmiterea spre executare şi traducerea mandatului european de arestare
(1) În cazul în care instanţa emitentă nu deţine nicio informaţie în acest sens, identificarea autorităţii străine
competente să primească sau să execute mandatul european de arestare se realizează cu ajutorul punctelor naţionale
de contact la Reţeaua Judiciară Europeană sau al Ministerului Justiţiei prin direcţia de specialitate.
(2) Atunci când este informată cu privire la localizarea sau arestarea pe teritoriul altui stat membru a persoanei
solicitate, mandatul european de arestare, în limbile română şi străină, este transmis de către instanţa emitentă, prin
fax, e-mail sau prin orice mijloc de comunicare sigur, care lasă o urmă scrisă, autorităţii străine competente, în
termenul indicat de către aceasta, cu informarea Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Originalul mandatului european de arestare se transmite de către instanţa emitentă, la cererea autorităţii străine.
(4) Orice dificultate legată de transmiterea sau autenticitatea mandatului european de arestare sau a oricărui
document necesar pentru executarea acestuia se soluţionează direct sau prin intermediul direcţiei de specialitate din
cadrul Ministerului Justiţiei.
(5) Transmiterea spre executare a mandatului european de arestare autorităţii străine competente să îl primească sau
să îl execute întrerupe cursul prescripţiei.
(6) Atunci când autoritatea străină competentă să primească sau să execute mandatul european de arestare
stabileşte că mandatul european de arestare nu întruneşte condiţiile de formă sau este imprecis, instanţa emitentă ia
măsuri pentru efectuarea modificărilor sau completărilor necesare.
(7) Traducerea mandatului european de arestare se efectuează, în regim de urgenţă, la solicitarea instanţei emitente,
de către un traducător autorizat. În cazul în care pe listele curţii de apel în circumscripţia căreia se află instanţa
emitentă nu se află niciun traducător autorizat pentru limba în care trebuie tradus mandatul european de arestare ori,
deşi există, acesta refuză să presteze serviciul solicitat, instanţa emitentă va solicita direcţiei de specialitate din
Ministerul Justiţiei luarea măsurilor în vederea traducerii acestuia.
(8) În cazul transmiterii directe, instanţa emitentă informează direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei în ultima zi
lucrătoare a fiecărei luni calendaristice cu privire la mandatele europene de arestare transmise spre executare în
perioada de referinţă şi stadiul executării acestora.
Art. 91: Informaţii suplimentare şi garanţii
(1) La data sau ulterior transmiterii spre executare a mandatului european de arestare, instanţa emitentă comunică,
din oficiu sau la cererea autorităţii străine, informaţiile suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
Transmiterea şi traducerea informaţiilor suplimentare se efectuează potrivit art. 90.
(2) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul urmăririi penale sau al judecăţii, iar persoana
solicitată este cetăţean sau rezident al statului de executare, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, acordă
garanţia că, în caz de condamnare, odată predată, persoana respectivă poate fi transferată în condiţiile prezentei legi.
(3) În cazul în care persoana solicitată, aflată în stare de arest în statul de executare, îşi exercită dreptul de a-şi
desemna un avocat în România, instanţa română emitentă a mandatului european de arestare transmite, la cerere şi
fără întârzieri nejustificate, autorităţii de executare informaţiile privind tabloul avocaţilor cu drept de a profesa în unul
dintre barourile membre ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Informaţiile pot fi transmise inclusiv în formă
electronică.
(4) Rolul avocatului din România, desemnat conform alin. (3), este de a oferi asistenţă avocatului din statul membru
de executare, furnizându-i informaţii şi consultanţă, pentru a permite persoanei solicitate să îşi formuleze apărările în
procedura de executare a mandatului european de arestare.
(5) Toate comunicările dintre avocatul desemnat în România şi avocatul din statul de executare urmează a avea loc pe
cale directă, acestea fiind confidenţiale.
Art. 92: Transferarea temporară sau audierea persoanei solicitate în cursul procedurii de predare în baza
mandatului european de arestare
(1) În cazul unui mandat european de arestare emis în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, transmis spre
executare unei autorităţi din alt stat membru, faţă de care nu a fost luată nicio decizie ori, deşi a fost luată, aceasta nu
este definitivă, instanţa emitentă poate solicita, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea
penală sau a instanţei de judecată, ca persoana faţă de care s-a emis respectivul mandat european de arestare:
a) să fie transferată temporar în România pe o perioadă stabilită de comun acord cu autoritatea străină. Instanţa
emitentă va face menţiune în acest sens la lit. f) din formularul prevăzut în anexa nr. 1, în afară de cazul în care
autoritatea străină competentă să primească sau să execute mandatul european de arestare a indicat că transferarea
temporară trebuie să fie solicitată pe calea unei cereri distincte; sau
b) să fie audiată nemijlocit de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de instanţa
de judecată, prin videoconferinţă. Cererea având ca obiect audierea prin videoconferinţă a persoanei solicitate se
întocmeşte potrivit art. 229 şi 235 de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de către
instanţa competentă şi se transmite odată cu mandatul european de arestare ori după această dată; sau
c) să fie audiată în prezenţa sau, în măsura în care legislaţia statului străin o permite, de către procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau judecătorul desemnat de către instanţa competentă. Cererea
având ca obiect audierea persoanei solicitate se întocmeşte potrivit art. 229 de procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală sau de către instanţa competentă şi se transmite odată cu mandatul european de
arestare sau după această dată.
(2) Transferarea temporară în România a persoanei faţă de care s-a emis mandatul european de arestare se solicită
doar în caz de urgenţă, atunci când prezenţa în persoană a acesteia este obligatorie, potrivit legii, sau când, în funcţie
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de împrejurările cauzei, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată
consideră necesară prezenţa acesteia. Transferarea temporară nu trebuie să aducă atingere dreptului persoanei
solicitate de a participa la judecarea cererii de predare în baza mandatului european de arestare emis de instanţa
română.
(3) Persoana solicitată, transferată temporar, va fi ţinută în detenţie până la returnarea sa în statul de executare.
Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne se va face în baza mandatului de arestare preventivă sau a mandatului de executare a pedepsei
detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a hotărârii judecătoreşti care stă la baza mandatului european de arestare.
Durata arestării se prelungeşte sau se menţine în condiţiile legii.
(4) Aducerea în ţară şi returnarea persoanei solicitate faţă de care autoritatea judiciară de executare a dispus
transferarea temporară se realizează de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 93: Mandatul european de arestare emis în baza unei hotărâri de condamnare date în lipsa inculpatului
(1) Atunci când persoana condamnată nu a fost prezentă la judecată, instanţa emitentă verifică lucrările dosarului,
pentru a constata dacă:
a) persoana condamnată a fost încunoştinţată în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare
telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la faptul
că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau
b) având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, persoana condamnată l-a mandatat pe avocatul său ales
sau desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică şi apărarea în faţa instanţei de judecată au fost
realizate în mod efectiv de către avocatul respectiv; sau
c) după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, cauza poate fi
rejudecată sau că hotărârea este supusă unei căi de atac şi că poate fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi, iar în
eventualitatea admiterii căii de atac, poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la
rejudecarea cauzei ori la exercitarea căii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac.
(2) Atunci când din lucrările dosarului rezultă că persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de
condamnare, instanţa emitentă informează autoritatea judiciară de executare că:
a) în termen de 10 zile de la primirea, după caz, în centrele de reţinere şi arestare preventivă care se organizează şi
funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau în penitenciar a persoanei predate, hotărârea de
condamnare va fi comunicată personal acesteia, în condiţiile Codului de procedură penală;
b) la momentul înmânării hotărârii de condamnare, persoanei predate i se va aduce la cunoştinţă că are dreptul, după
caz:
(i)la exercitarea unei căi de atac, potrivit Codului de procedură penală; sau
(ii)la rejudecarea cauzei, potrivit Codului de procedură penală.
(3) Totodată, când din lucrările dosarului rezultă că persoana condamnată nu a primit în prealabil nicio informare
oficială cu privire la procedurile penale împotriva sa, ulterior transmiterii mandatului european de arestare, instanţa
emitentă va comunica, la cererea autorităţii judiciare de executare, o copie a hotărârii de condamnare traduse, dacă
este cazul, în limba pe care persoana condamnată o înţelege, pentru a fi adusă la cunoştinţa acesteia. Transmiterea
hotărârii de condamnare nu va fi considerată o comunicare în sensul alin. (2) şi nici nu va produce efecte cu privire la
termenul în care aceasta poate fi atacată, făcându-se exclusiv cu titlu informativ.
(4) Constatările făcute potrivit alin. (1) şi (2) vor fi trecute la lit. d) din formularul prevăzut la art. 87 alin. (2). Atunci
când sunt incidente dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dacă conţinutul mandatului încredinţat avocatului ales sau
desemnat din oficiu nu rezultă din lucrările dosarului, instanţa poate solicita avocatului care a asigurat apărarea
persoanei condamnate o declaraţie cu privire la relaţia dintre acesta şi clientul său, fără ca prin aceasta să se considere
că se aduce atingere secretului profesional ori principiului confidenţialităţii. Declaraţia va fi folosită exclusiv în scopul
prezentului articol şi nu este destinată publicităţii.
Art. 94: Predarea temporară
(1) Dacă autoritatea judiciară de executare, după ce a aprobat predarea persoanei solicitate, dispune amânarea
predării, instanţa emitentă, din oficiu, la cererea procurorului competent sau a instanţei pe rolul căreia se află cauza
spre soluţionare, poate solicita ca persoana să fie predată temporar în vederea ascultării sau participării la urmărirea
penală sau la judecată. Predarea temporară se realizează în condiţiile stabilite de comun acord de instanţa emitentă şi
autoritatea străină competentă.
(2) Aducerea în ţară şi returnarea persoanei solicitate faţă de care autoritatea judiciară de executare a dispus predarea
temporară se realizează de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române.
(3) Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne se face în baza mandatului de arestare preventivă sau a mandatului de executare a pedepsei
închisorii care stă la baza mandatului european de arestare. Durata arestării se prelungeşte sau se menţine în condiţiile
legii.
(4) Persoana predată temporar va rămâne în detenţie până la returnarea sa, cu excepţia cazului în care autorităţile
statului de executare solicită punerea în libertate şi, în acest caz, numai dacă persoana nu se mai află sub puterea
mandatului de arestare preventivă sau a mandatului de executare a pedepsei. Punerea în libertate a persoanei private
de libertate se realizează şi atunci când, la expirarea unui termen de cel mult 18 zile de la data revocării sau înlocuirii
măsurii arestării preventive sau de la data pronunţării încheierii prin care s-a constatat ca fiind încetată de drept măsura
arestării preventive, persoana predată nu a fost preluată de autorităţile statului de executare. Până la expirarea
termenului de 18 zile, persoana predată va rămâne în detenţie, la dispoziţia autorităţilor statului de executare.
Art. 95: Retragerea mandatului european de arestare
(1) Mandatul european de arestare se retrage în cazul în care au dispărut temeiurile care au justificat emiterea
acestuia ori dacă persoana solicitată a decedat.
(2) În cazul prevăzut la art. 64 alin. (4), mandatul european de arestare se retrage dacă persoana urmărită
internaţional a fost extrădată sau predată în România.
(3) Retragerea se solicită de instanţa emitentă, care informează despre aceasta autoritatea judiciară de executare,
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Ministerul Justiţiei şi, după caz, parchetul care efectuează ori supraveghează activitatea de urmărire penală sau
instanţa care a dispus asupra măsurii arestării preventive a inculpatului ori care a hotărât cu privire la măsurile de
siguranţă.
Art. 96: Aducerea în ţară a persoanei predate
(1) Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române:
a) stabileşte cu autorităţile străine competente termenul de preluare a persoanei predate şi asigură aducerea în ţară,
sub escortă, a acesteia. În caz de transfer temporar sau predare temporară, data preluării este stabilită cu avizul
instanţei emitente, în funcţie de acordul încheiat de instanţa emitentă cu autoritatea străină de executare;
b) informează, cu privire la data preluării şi locul unde a fost depusă persoana predată, instanţa emitentă, direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi instanţa de executare sau instanţa pe rolul căreia se află cauza,
dacă acestea din urmă sunt altele decât instanţa emitentă şi parchetul din care face parte procurorul care efectuează
sau supraveghează urmărirea penală.
(2) Atunci când, pentru aducerea în ţară a persoanei predate, este utilizată calea aeriană cu escală sau calea terestră
cu tranzitarea unui stat terţ, direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, la solicitarea autorităţii prevăzute la alin. (1),
întocmeşte cererea de tranzit şi asigură, dacă este cazul, traducerea mandatului european de arestare, precum şi a
informaţiilor suplimentare.
(3) În cazul în care persoana predată a fost condamnată în lipsă, instanţa de executare îi comunică hotărârea de
condamnare în termen de 10 zile de la primirea acesteia, după caz, în centrul de reţinere şi arestare preventivă care se
organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau în penitenciar. Totodată, instanţa de
executare informează persoana predată potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b).
(4) Imediat ce este informată că persoana predată a fost adusă în ţară, instanţa emitentă solicită direct statului de
executare informaţii cu privire la durata arestului efectuat de persoana predată în baza mandatului european de
arestare, pe care le comunică, după caz, instanţei de executare, instanţei pe rolul căreia se află cauza, dacă acestea
sunt altele decât instanţa emitentă, sau procurorului care efectuează ori supraveghează urmărirea penală, în afară de
cazul în care acestea au fost comunicate la data preluării.
CAPITOLUL III: Executarea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare
Art. 97: Fapte care dau loc la predare
(1) Următoarele infracţiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislaţia statului emitent, dacă sunt sancţionate de
legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate a cărei durată maximă este de
cel puţin 3 ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări:
1. participarea la un grup criminal organizat;
2. terorismul;
3. traficul de persoane;
4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
7. corupţia;
8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie
1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
9. spălarea produselor infracţiunii;
10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de
plante pe cale de dispariţie;
13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
14. omorul, vătămarea corporală gravă;
15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
17. rasismul şi xenofobia;
18. furtul organizat sau armat;
19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
20. înşelăciunea;
21. racketul şi extorcarea de fonduri;
22. contrafacerea şi pirateria produselor;
23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
24. falsificarea de mijloace de plată;
25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. traficul de vehicule furate;
28. violul;
29. incendierea cu intenţie;
30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotajul.
(2) Pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), predarea este subordonată condiţiei ca faptele care motivează
emiterea mandatului european de arestare să constituie infracţiune potrivit legii române, independent de elementele
constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia.
Art. 98: Condiţii speciale
(1) Executarea unui mandat european de arestare de către autorităţile judiciare de executare române poate fi supusă
următoarelor condiţii:
a) în cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de
siguranţă privative de libertate aplicate printr-o hotărâre pronunţată în lipsă, dacă persoana în cauză nu a fost citată
personal şi nici informată în orice alt mod cu privire la data şi locul şedinţei de judecată care a condus la hotărârea

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 17 12/17/2020 : lex@snppc.ro



pronunţată în lipsă, predarea persoanei solicitate va fi acordată dacă autoritatea judiciară emitentă garantează că
persoana care face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea să obţină rejudecarea cauzei în statul
membru emitent, în prezenţa sa;
b) în cazul în care infracţiunea în baza căreia s-a emis mandatul european de arestare este sancţionată cu pedeapsa
detenţiunii pe viaţă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate pe viaţă, dispoziţiile legale ale statului membru
emitent trebuie să prevadă posibilitatea revizuirii pedepsei sau a măsurii de siguranţă aplicate ori liberarea condiţionată,
după executarea a 20 de ani din pedeapsă sau măsura de siguranţă aplicată, ori aplicarea unor măsuri de clemenţă.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), predarea, în baza unui mandat european de arestare emis în vederea
urmăririi penale sau a judecăţii, a unui cetăţean român sau a unei persoane care trăieşte în România şi are o rezidenţă
continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani se face sub condiţia ca, în cazul în care se
va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România.
Art. 99: Motive de refuz al executării
(1) Autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare în următoarele
cazuri:
a) când, din informaţiile de care dispune, reiese că persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte de
către un stat membru, altul decât statul emitent, cu condiţia ca, în cazul condamnării, sancţiunea să fi fost executată
ori să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, pedeapsa să fi fost graţiată ori
infracţiunea să fi fost amnistiată sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit legii statului de
condamnare;
b) când infracţiunea pe care se bazează mandatul european de arestare este acoperită de amnistie în România, dacă
autorităţile române au, potrivit legii române, competenţa de a urmări acea infracţiune;
c) când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal, datorită vârstei sale, pentru
faptele pe care se bazează mandatul de arestare în conformitate cu legea română.
(2) Autoritatea judiciară română de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare în
următoarele cazuri:
a) în situaţia prevăzută la art. 97 alin. (2) din prezenta lege; în mod excepţional, în materie de taxe şi impozite, de
vamă şi de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia
română nu impune acelaşi tip de taxe sau de impozite ori nu conţine acelaşi tip de reglementări în materie de taxe şi
impozite, de vamă şi de schimb valutar ca legislaţia statului membru emitent;
b) când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România
pentru aceeaşi faptă care a motivat mandatul european de arestare;
c) când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri
de siguranţă privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetăţean român sau trăieşte în România şi are o
rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi aceasta declară că refuză să
execute pedeapsa ori măsura de siguranţă în statul membru emitent;
d) când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte într-un alt stat
terţ care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca, în caz de condamnare, sancţiunea să fi fost executată
sau să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă ori infracţiunea să fi fost amnistiată sau
pedeapsa să fi fost graţiată potrivit legii statului de condamnare;
e) când mandatul european de arestare se referă la infracţiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul
României;
f) când mandatul european cuprinde infracţiuni care au fost comise în afara teritoriului statului emitent şi legea română
nu permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara teritoriului român;
g) când, conform legislaţiei române, răspunderea pentru infracţiunea pe care se întemeiază mandatul european de
arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de competenţa autorităţilor române;
h) când o autoritate judiciară română a decis fie renunţarea la urmărirea penală, fie clasarea pentru infracţiunea pe
care se întemeiază mandatul european de arestare sau a pronunţat, faţă de persoana solicitată, o hotărâre definitivă,
cu privire la aceleaşi fapte, care împiedică viitoare proceduri;
i) când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, în afară de cazul în care autoritatea judiciară
emitentă informează că, în conformitate cu legislaţia statului emitent:
(i)persoana a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-
mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la faptul că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau
(ii)persoana, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, l-a mandatat pe avocatul său ales sau
desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod
efectiv de către avocatul respectiv; sau
(iii)după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, cauza poate fi
rejudecată sau că hotărârea este supusă unei căi de atac şi că poate fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi, iar, în
eventualitatea admiterii căii de atac, poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la
rejudecarea cauzei ori la exercitarea căii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac; sau
(iv)persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare, însă, imediat după predarea sa,
acesteia i se va înmâna personal respectiva hotărâre şi i se va aduce la cunoştinţă că hotărârea de condamnare este
supusă, într-un termen determinat, unei căi de atac, ocazie cu care instanţa competentă va putea verifica hotărârea
atacată inclusiv pe baza unor probe noi, iar, în urma soluţionării căii de atac, la judecarea căreia poate participa
personal, hotărârea de condamnare poate fi desfiinţată.
(3) În situaţia în care, în cauză, este incident exclusiv cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), anterior pronunţării hotărârii
prevăzute la art. 109, autoritatea judiciară română de executare solicită autorităţii judiciare de emitere transmiterea
unei copii certificate a hotărârii de condamnare, precum şi orice alte informaţii necesare, informând autoritatea judiciară
emitentă cu privire la scopul pentru care astfel de documente sunt solicitate. Recunoaşterea hotărârii penale străine de
condamnare se face, pe cale incidentală, de instanţa de judecată în faţa căreia procedura executării mandatului
european de arestare este pendinte. În cazul în care autoritatea judiciară română de executare a recunoscut hotărârea
penală străină de condamnare, mandatul de executare a pedepsei se emite la data pronunţării hotărârii prevăzute la
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art. 109.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă persoana solicitată se află în stare de arest şi autoritatea judiciară de emitere
întârzie transmiterea documentelor solicitate, dispoziţiile art. 104 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. În situaţia în
care autoritatea judiciară de emitere nu transmite documentele prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult 20 de zile
de la data primei solicitări, dacă autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de
arestare, aceasta informează autoritatea judiciară emitentă asupra posibilităţii de a solicita recunoaşterea şi
executarea hotărârii penale de condamnare în baza instrumentelor aplicabile în relaţia dintre România şi statul membru
de emitere ori, în lipsa acestora, în baza reciprocităţii.
Art. 100: Proceduri prealabile
(1) În termen de 48 de ore de la primirea unui mandat european de arestare, procurorul verifică dacă mandatul
european de arestare este însoţit de o traducere în limba română ori în una dintre limbile engleză sau franceză. În cazul
în care mandatul nu este tradus în niciuna dintre limbile de mai sus, parchetul solicită autorităţii judiciare emitente
remiterea traducerii. Dacă mandatul european de arestare este tradus în limba engleză sau în limba franceză,
procurorul competent dispune traducerea, în regim de urgenţă, a acestuia.
(2) Procurorul verifică dacă mandatul european de arestare cuprinde informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1). În cazul
în care mandatul european de arestare nu cuprinde aceste informaţii sau este imprecis, precum şi atunci când sunt
incidente dispoziţiile art. 99 alin. (2) lit. i) pct. (iv), procurorul solicită autorităţii emitente transmiterea, în termen de cel
mult 10 zile, a informaţiilor necesare sau, în copie, a hotărârii de condamnare date în lipsă, tradusă în limba pe care
persoana condamnată o înţelege, după caz. Netransmiterea de către autoritatea judiciară emitentă a hotărârii de
condamnare date în lipsă nu are niciun efect asupra reţinerii persoanei solicitate şi sesizării instanţei potrivit art. 102 şi
103.
(3) Dacă mandatul european de arestare conţine informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1) şi este tradus potrivit
dispoziţiilor alin. (1), procurorul ia măsurile necesare pentru identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea persoanei
solicitate. Dispoziţiile art. 521-526 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(4) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate se constată că persoana solicitată se află în circumscripţia
teritorială a unui alt parchet, procurorul trimite de îndată mandatul european de arestare parchetului competent şi
informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă şi Ministerul Justiţiei.
(5) În cazul în care din verificările efectuate rezultă în mod neîndoielnic că persoana solicitată nu se află pe teritoriul
României, procurorul dispune clasarea şi informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă şi Ministerul Justiţiei.
(6) Dacă persoana solicitată face obiectul unor proceduri penale în curs, pentru aceleaşi fapte pentru care a fost emis
mandatul european de arestare, procurorul transmite, spre informare, procurorului de caz sau instanţei competente o
copie a mandatului european de arestare, traducerea şi, dacă este cazul, informaţiile suplimentare comunicate de
autoritatea judiciară emitentă, solicitându-i să aprecieze şi să informeze de urgenţă dacă urmărirea penală sau
judecata poate fi suspendată până la soluţionarea cauzei de către autoritatea judiciară română de executare.
Dispoziţiile art. 312, 313 şi, respectiv, ale art. 367 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(7) Dacă procedurile penale existente împotriva persoanei solicitate se referă la alte fapte decât cele pentru care a fost
emis mandatul european de arestare, procurorul competent transmite, de asemenea, spre informare, procurorului de
caz sau instanţei competente o copie a mandatului european de arestare, traducerea şi, dacă este cazul, informaţiile
suplimentare comunicate de autoritatea judiciară emitentă, solicitându-i să îl informeze de îndată care este stadiul
procedurii.
(8) Procedurile prealabile prevăzute la alin. (6) şi (7) nu împiedică luarea măsurilor prevăzute la alin. (3).
(9) În cazul în care predarea persoanei solicitate este condiţionată de acordarea consimţământului unui alt stat
membru ori al unui stat terţ, luarea măsurilor pentru prinderea persoanei solicitate are loc la data primirii
consimţământului statului respectiv.
(10) Procedura prevăzută în prezentul articol nu este publică.
Art. 101: Reţinerea persoanei solicitate
(1) Măsura reţinerii persoanei solicitate poate fi luată de procuror numai după ascultarea acesteia în prezenţa
apărătorului. Măsura reţinerii se dispune prin ordonanţă motivată şi poate dura cel mult 24 de ore.
(2) Persoanei reţinute i se aduc, de îndată, la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii şi conţinutul
mandatului european de arestare. Atunci când sunt incidente dispoziţiile art. 99 alin. (2) lit. i) pct. (iv) şi a fost
transmisă de autoritatea emitentă, procurorul dispune comunicarea hotărârii de condamnare persoanei solicitate.
Persoana solicitată va fi informată cu privire la efectele pe care le are, potrivit legii statului emitent, transmiterea
hotărârii de condamnare.
(3) Persoanei reţinute i se va comunica o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia. Această
prevedere se va aplica şi în cazul în care procurorul competent primeşte un nou mandat european de arestare ulterior
sesizării curţii de apel competente în condiţiile prevăzute la art. 103.
(4) Persoana reţinută poate solicita să fie încunoştinţat despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană
pe care o desemnează aceasta. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal. În mod
excepţional, dacă procurorul apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis
împotriva persoanei solicitate sau, în cazul în care are cunoştinţă, a unor mandate europene de arestare emise
împotriva altor participanţi la săvârşirea infracţiunii, procurorul va putea refuza solicitarea.
(5) În cazul în care persoana solicitată este minor, termenul prevăzut la alin. (1) se reduce la jumătate. În acest caz,
reţinerea poate fi prelungită, dacă se impune, prin ordonanţă motivată, cel mult 8 ore.
(6) În vederea reţinerii persoanei solicitate, organul competent poate pătrunde în orice locuinţă în care se află
persoana solicitată, fără consimţământul acesteia ori al persoanei căreia îi aparţine sau care foloseşte locuinţa, precum
şi în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
Art. 102: Reţinerea şi arestarea în baza semnalării introduse în Sistemul de Informaţii Schengen
(1) În cazul obţinerii unui rezultat pozitiv cu privire la o persoană pentru care un alt stat membru a introdus o
semnalare în vederea arestării, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române solicită statului membru semnalant să confirme, în regim de urgenţă, valabilitatea deciziei în baza căreia
a fost introdusă respectiva semnalare.
(2) Semnalarea în vederea arestării se transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui rază teritorială a fost
localizată persoana. Dispoziţiile art. 100, 101 şi 106 se aplică în mod corespunzător, dacă nu contravin prezentului
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articol.
(3) Semnalarea în vederea arestării echivalează cu un mandat european de arestare.
(4) Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost prinsă persoana solicitată
sesizează curtea de apel competentă, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea predării.
(5) Judecătorul sesizat potrivit alin. (4):
a) admite, prin încheiere motivată, propunerea procurorului şi dispune arestarea provizorie în vederea predării, pe o
durată de cel mult 15 zile; sau
b) respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului şi, dacă este cazul, dispune punerea în libertate a
persoanei reţinute. În scopul asigurării bunei desfăşurări a procedurii de executare a mandatului european de arestare
sau al împiedicării sustragerii persoanei solicitate de la procedura de executare a mandatului european de arestare,
instanţa dispune, prin încheiere motivată, aplicarea, pe o durată de cel mult 30 de zile, a uneia din măsurile preventive
neprivative de libertate prevăzute de Codul de procedură penală.
(6) Judecătorul comunică de îndată Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române şi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei decizia luată potrivit alin. (5).
(7) În vederea continuării procedurii potrivit art. 104, judecătorul amână judecarea cauzei şi fixează un termen de 15
zile pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare, însoţit de traducerea în limba română, şi,
dacă este cazul, a hotărârii de condamnare date în lipsă. Dacă, la expirarea termenului de 15 zile, procurorul nu a
prezentat mandatul european de arestare, judecătorul dispune revocarea, după caz, a măsurii arestării provizorii în
vederea predării şi punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate sau a măsurii dispuse potrivit alin. (5) lit. b).
(8) Mandatul european de arestare se transmite de către statul membru semnalant în termen de cel mult 10 zile de la
data pronunţării încheierii prevăzute la alin. (5).
(9) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică atunci când semnalarea în vederea arestării este însoţită de un mandat
european de arestare. În acest caz sunt aplicabile dispoziţiile art. 100.
(10) În cazul semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării sunt aplicabile dispoziţiile
art. 45.
Art. 103: Sesizarea curţii de apel în vederea arestării şi predării persoanei solicitate
(1) Procurorul sesizează curtea de apel competentă cu propunerea de luare a măsurii arestării persoanei solicitate.
(2) De îndată ce instanţa este sesizată, cauza se repartizează, în condiţiile legii, unui complet format dintr-un
judecător, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării şi asupra predării persoanei solicitate.
(3) Pentru evidenţa activităţii instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul privind arestarea şi predarea în baza
mandatelor europene de arestare. În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi
prenumele persoanei solicitate; numărul şi data adresei parchetului; numărul şi data mandatului european de arestare;
autoritatea judiciară emitentă; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; numărul şi data mandatului
intern de arestare; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; numele şi
prenumele judecătorului care a dispus măsura arestării şi/sau predarea persoanei solicitate; data formulării
contestaţiei, evidenţiindu-se separat împotriva cărei soluţii a fost declarată calea de atac; data înaintării contestaţiei la
instanţa de control judiciar; soluţia instanţei ierarhic superioare, precum şi prelungirile arestării; data comunicării
hotărârii asupra predării autorităţii judiciare emitente, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească
Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 104: Procedura de executare a mandatului european de arestare
(1) Judecătorul verifică mai întâi identitatea persoanei solicitate şi se asigură că acesteia i s-a comunicat, în copie şi în
limba pe care o înţelege, mandatul european de arestare şi, dacă este cazul, hotărârea de condamnare dată în lipsă.
Atunci când a fost transmisă de autoritatea emitentă, judecătorul îi înmânează persoanei solicitate hotărârea de
condamnare dată în lipsă.
(2) Dacă este cazul, la cererea persoanei solicitate, judecătorul amână cauza o singură dată, cel mult 5 zile, şi solicită
autorităţii emitente transmiterea, în copie şi în limba pe care persoana solicitată o înţelege, a hotărârii de condamnare
date în lipsă. Netransmiterea de către autoritatea emitentă a hotărârii de condamnare date în lipsă nu are niciun efect
asupra continuării procedurii de executare a mandatului european de arestare şi asupra predării persoanei solicitate.
(3) După primirea mandatului european de arestare, judecătorul aduce la cunoştinţa persoanei solicitate drepturile
prevăzute la art. 106, efectele regulii specialităţii, precum şi posibilitatea de a consimţi la predarea către autoritatea
judiciară emitentă, punându-i în vedere consecinţele juridice ale consimţământului la predare, îndeosebi caracterul
irevocabil al acestuia.
(4) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis împotriva unui cetăţean român, în vederea executării
unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, judecătorul întreabă persoana solicitată dacă aceasta
este de acord să execute pedeapsa sau măsura de siguranţă în statul membru emitent.
(5) În cazul în care persoana solicitată declară că este de acord cu predarea sa, despre consimţământul acesteia se
întocmeşte un proces-verbal care se semnează de către judecător, grefier, apărător şi persoana solicitată. În acelaşi
proces-verbal se va menţiona dacă persoana solicitată a renunţat sau nu la drepturile conferite de regula specialităţii.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art.
99, judecătorul se poate pronunţa prin sentinţă, potrivit art. 109, deopotrivă asupra arestării şi predării persoanei
solicitate.
(7) Dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare
a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziţiei
acesteia faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii
în ceea ce priveşte identitatea.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (5) şi (7), atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru
luarea unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului
european de arestare se dispune prin încheiere motivată.
(9) Instanţa verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menţinerea arestării în vederea predării.
În acest sens, instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, ţinând seama de termenele prevăzute la art. 112.
(10) În toate cazurile, măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în
prezenţa apărătorului. Durata iniţială a arestării nu poate depăşi 30 de zile, iar durata totală, până la predarea efectivă
către statul membru emitent, nu poate depăşi în niciun caz 180 de zile.
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(11) În cazul în care persoana solicitată este pusă în libertate, instanţa dispune faţă de aceasta măsura controlului
judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu, dispoziţiile art. 211-222 din Codul de procedură
penală*) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, în situaţia în care, ulterior, instanţa dispune executarea
mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune şi arestarea persoanei solicitate în vederea
predării către autoritatea judiciară emitentă.
*) Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 712/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15
ianuarie 2015, art. 211-217 au fost declarate neconstituţionale.
(12) Dacă judecătorul apreciază că în cauză se impune solicitarea de informaţii sau garanţii suplimentare autorităţii
judiciare emitente, amână cauza, stabilind un termen pentru primirea datelor solicitate. Termenul fixat nu poate fi mai
mare de 10 zile.
(13) După întocmirea sentinţei prevăzute la art. 109 sau a încheierii prevăzute la alin. (2) ori (9), după caz,
judecătorul emite de îndată un mandat de arestare. Dispoziţiile Codului de procedură penală cu privire la conţinutul şi
executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.
(14) Şedinţa de judecată este publică, afară de cazul în care, la cererea procurorului, a persoanei solicitate sau din
oficiu, judecătorul apreciază că se impune judecarea cauzei în şedinţă secretă. Participarea procurorului este
obligatorie.
Art. 105: Revocarea deciziei în baza căreia a fost introdusă semnalarea în vederea arestării sau emis
mandatul european de arestare
(1) Atunci când statul emitent informează cu privire la revocarea deciziei în baza căreia a fost introdusă semnalarea în
vederea arestării sau a fost emis mandatul european de arestare:
a) procurorul, sesizat potrivit art. 100 sau 102, dispune clasarea şi, dacă este cazul, revocarea măsurii preventive
luate faţă de persoana solicitată şi informează despre acestea Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
b) judecătorul, sesizat potrivit art. 102 sau 103, prin sentinţă definitivă, ia act de revocarea deciziei în baza căreia a
fost introdusă semnalarea în vederea arestării sau a fost emis mandatul european de arestare, după caz, şi dispune
revocarea măsurii preventive luate faţă de persoana solicitată.
(2) Dacă informarea prevăzută la alin. (1) intervine după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus predarea
persoanei solicitate către statul emitent, curtea de apel competentă, la sesizarea procurorului, dispune prin sentinţă
definitivă revocarea executării mandatului european de arestare şi, dacă este cazul, revocarea măsurii privative dispuse
anterior.
(3) Repararea pagubei materiale sau a unei daune morale în cazul privării ori restrângerii de libertate în baza unor
semnalări în vederea arestării sau a unor mandate europene de arestare retrase sau revocate este suportată de statul
emitent, potrivit legii acestuia.
Art. 106: Drepturile persoanei arestate în baza unui mandat european de arestare
(1) Persoana arestată are dreptul să fie informată cu privire la conţinutul mandatului european de arestare.
(2) Persoana arestată are dreptul să fie asistată de un apărător ales sau numit din oficiu de instanţă.
(3) Procurorul sau, după caz, instanţa de executare aduce la cunoştinţa persoanei reţinute sau arestate că are dreptul
de a-şi desemna un avocat în statul membru emitent al mandatului european de arestare şi de a comunica cu acesta,
în mod direct sau prin intermediul avocatului ales sau desemnat din oficiu în România, în condiţiile prevăzute de legea
română şi cu asigurarea confidenţialităţii.
(4) În cazul în care persoana reţinută sau arestată arată că înţelege să îşi exercite acest drept, procurorul sau instanţa
de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă a mandatului european de arestare. Informaţiile
transmise de către autoritatea emitentă, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, îi sunt comunicate fără întârziere
persoanei solicitate prin intermediul administraţiei locului de deţinere.
(5) Dispoziţiile art. 91 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(6) Persoana arestată care nu înţelege sau nu vorbeşte limba română are dreptul la interpret, asigurat gratuit de către
instanţă.
Art. 107: Predarea temporară sau luarea declaraţiei persoanei solicitate
(1) Dacă autoritatea judiciară emitentă solicită, judecătorul poate dispune predarea temporară a persoanei solicitate
sau procedează la audierea persoanei solicitate.
(2) În cazul în care s-a acordat predarea temporară, aceasta se efectuează în condiţiile şi pe durata stabilite de comun
acord între autoritatea judiciară emitentă şi cea de executare. În toate cazurile persoana urmărită va trebui să se
întoarcă în România pentru a participa la desfăşurarea procedurii de predare în baza mandatului european de arestare.
(3) În cazul în care nu se acordă predarea temporară sau aceasta nu este solicitată, autoritatea judiciară de executare
română procedează la luarea unei declaraţii persoanei solicitate, cu participarea persoanei desemnate de autoritatea
judiciară emitentă, dacă este cazul, în conformitate cu legea statului membru emitent. Audierea persoanei solicitate se
face potrivit prevederilor Codului de procedură penală român şi în condiţiile stabilite potrivit înţelegerii dintre autorităţile
judiciare implicate. În toate cazurile se vor respecta drepturile procesuale ale persoanei urmărite.
Art. 108: Incidente procedurale
În cazul în care, în cursul procedurii de executare a unui mandat european de arestare, este sesizată Curtea
Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate a unei dispoziţii din prezentul titlu, judecarea excepţiei se face cu
precădere, în termen de cel mult 45 de zile de la sesizarea Curţii Constituţionale.
Art. 109: Hotărârea
(1) În toate cazurile instanţa se pronunţă asupra executării mandatului european de arestare prin sentinţă, cu
respectarea termenelor prevăzute la art. 112. În scopul luării unei hotărâri, instanţa ţine seama de toate împrejurările
cauzei şi de necesitatea executării mandatului european de arestare.
(2) În termen de cel mult 24 de ore după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, instanţa comunică hotărârea
luată autorităţii judiciare emitente, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) În cazul în care predarea persoanei solicitate a fost amânată, indiferent dacă, la momentul pronunţării hotărârii,
aceasta se află ori nu se află sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii
emis de autorităţile judiciare române, mandatul de arestare prevăzut la art. 104 alin. (13) este pus în executare la
data încetării motivelor care au justificat amânarea.
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(4) În cazul în care predarea persoanei a fost refuzată, instanţa face aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (3) din Legea
nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea
României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată.
Art. 110: Căi de atac
(1) Încheierile prevăzute la art. 102, art. 104 alin. (8) şi (9) pot fi atacate cu contestaţie în termen de 24 de ore de la
pronunţare.
(2) Hotărârea prevăzută la art. 109 alin. (1) poate fi atacată cu contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare, cu
excepţia cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.
(3) Contestaţia declarată împotriva hotărârii prin care s-a dispus predarea persoanei solicitate este suspensivă de
executare, cu excepţia dispoziţiilor privind măsura arestării. Dosarul va fi înaintat instanţei ierarhic superioare în termen
de 24 de ore.
Art. 111: Soluţionarea contestaţiei
Contestaţia declarată în condiţiile prevăzute la art. 110 se soluţionează cu precădere, în termen de cel mult 3 zile de la
înregistrarea cauzei.
Art. 112: Termene
(1) Mandatul european de arestare se soluţionează şi se execută în regim de urgenţă.
(2) În cazul prevăzut la art. 104 alin. (5), hotărârea asupra executării mandatului european de arestare trebuie
pronunţată cel mai târziu în termen de 10 zile de la termenul de judecată la care persoana solicitată şi-a exprimat
consimţământul la predare.
(3) În celelalte cazuri, hotărârea definitivă privind executarea mandatului european de arestare se pronunţă în termen
de 60 de zile de la data arestării persoanei solicitate.
(4) Când, pentru motive justificate, nu se poate pronunţa o hotărâre în termenele prevăzute la alineatele precedente,
instanţa poate amâna pronunţarea pentru 30 de zile, comunicând autorităţii judiciare emitente această împrejurare,
precum şi motivele amânării şi menţinând măsurile necesare în vederea predării.
(5) Când, din motive excepţionale, nu pot fi respectate termenele prevăzute în prezentul articol, autoritatea judiciară
de executare română va informa Eurojust, precizând motivele întârzierii.
(6) Derularea procedurii prevăzute la art. 106 alin. (3) şi (4) nu afectează termenele prevăzute de prezentul articol.
Art. 113: Predarea persoanei solicitate
(1) Predarea se realizează de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie, în termen de 10 zile de la
rămânerea definitivă a hotărârii de predare.
(2) Dacă din motive independente de voinţa autorităţilor române sau ale statului emitent, predarea nu se poate
efectua în termenul stabilit de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române şi autoritatea competentă a statului emitent, aceasta va avea loc în termen de 10 zile de la noua
dată convenită.
(3) În cazul în care sunt depăşite termenele maxime pentru predare, fără ca persoana în cauză să fie primită de către
statul emitent, se va proceda la punerea în libertate a persoanei urmărite, fără ca acest fapt să constituie un motiv de
refuz al executării unui viitor mandat european de arestare, bazat pe aceleaşi fapte.
(4) În toate cazurile, în momentul predării, autorităţile române comunică autorităţilor statului emitent care asigură
preluarea persoanei predate durata arestului efectuat de către aceasta în executarea mandatului european de arestare,
cu scopul de a fi dedusă din pedeapsa sau din măsura privativă de libertate care se va aplica.
Art. 114: Predarea amânată sau temporară
(1) Dispoziţiile art. 58 alin. (1)-(5) şi (7) se aplică în mod corespunzător.
(2) Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine
competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de
arestare. Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului
emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul
emitent.
Art. 115: Predarea de bunuri
(1) Autoritatea judiciară de executare română poate dispune, la cererea autorităţii judiciare emitente sau din oficiu,
indisponibilizarea şi predarea, în conformitate cu legea română, a bunurilor care constituie mijloace materiale de probă
sau au fost dobândite de persoana solicitată ca urmare a săvârşirii infracţiunii care stă la baza mandatului european de
arestare, fără a aduce atingere drepturilor pe care statul român sau terţii le pot avea asupra acestora.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se predau chiar şi atunci când mandatul european de arestare nu poate fi executat
ca urmare a decesului sau evadării persoanei solicitate.
(3) În cazul în care bunurile sunt susceptibile să fie indisponibilizate sau confiscate în România şi, totodată, necesare
bunei desfăşurări a procesului penal aflat pe rolul autorităţilor judiciare române, autoritatea română de executare poate
refuza predarea acestora sau poate dispune predarea lor temporară, sub rezerva restituirii.
Art. 116: Concursul de cereri
(1) În cazul în care două sau mai multe state membre au emis un mandat european de arestare în legătură cu aceeaşi
persoană, autoritatea judiciară de executare română va decide asupra priorităţii de executare, ţinând seama de toate
circumstanţele şi, în special, de locul săvârşirii şi gravitatea infracţiunii, de data emiterii mandatelor, precum şi de
împrejurarea că mandatul a fost emis în vederea urmăririi penale, a judecăţii sau în vederea executării unei pedepse
sau a unei măsuri de siguranţă. Autoritatea judiciară de executare română va putea solicita, dacă este cazul, avizul
Eurojust cu privire la această hotărâre.
(2) În cazul concurenţei între un mandat european de arestare şi o cerere de extrădare prezentată de către un stat
terţ, autoritatea judiciară de executare română va decide luând în considerare toate circumstanţele şi în special cele
prevăzute la alin. (1) şi cele prevăzute în convenţia de extrădare aplicabilă în relaţia cu statul terţ. În cazul în care va da
prioritate cererii de extrădare, se vor aplica dispoziţiile titlului II.
(3) În cazul în care decide să se acorde întâietate cererii de extrădare, autoritatea judiciară de executare română va
aduce acest lucru la cunoştinţa autorităţii emitente a mandatului european de arestare.
(4) În cazul în care cu privire la aceeaşi persoană, înainte de predarea acesteia, autorităţile române primesc din partea
autorităţilor competente ale aceluiaşi stat membru emitent două sau mai multe mandate, cauzele privind executarea
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acestor mandate europene de arestare se conexează la instanţa cea dintâi sesizată, pronunţându-se o singură
hotărâre cu privire la executarea fiecăruia dintre mandatele europene de arestare. În cazul în care predarea este
admisă doar pentru una sau unele dintre fapte, în hotărârea de predare se menţionează expres acest lucru, dispoziţiile
art. 117 aplicându-se în mod corespunzător.
(5) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere obligaţiilor derivate din calitatea de parte la Statutul Curţii Penale
Internaţionale.
CAPITOLUL IV: Alte dispoziţii
Art. 117: Regula specialităţii
(1) Consimţământul pentru urmărirea, judecarea, condamnarea sau deţinerea unei persoane de către autorităţile
române pentru alte fapte comise anterior predării acesteia în baza unui mandat european de arestare se prezumă că a
fost dat de către acele state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului general al Consiliului
Uniunii Europene, dacă autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.
(2) Cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (1) şi (4), persoana predată autorităţilor române nu va putea fi urmărită,
judecată sau privată de libertate pentru o altă faptă anterioară predării decât dacă statul membru de executare o
consimte. În acest scop, autoritatea judiciară română emitentă va prezenta autorităţii judiciare de executare o cerere
de autorizare, însoţită de informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1).
(3) În relaţia cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimţământul autorităţii judiciare române de
executare este necesar. În acest sens, judecătorul competent se pronunţă, prin încheiere definitivă, dată în camera de
consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanţiilor la
care se referă art. 98.
(4) Dispoziţiile alineatelor anterioare nu se aplică atunci când intervine una dintre următoarele circumstanţe:
a) când persoana urmărită a renunţat în mod expres în faţa autorităţii judiciare de executare la regula specialităţii,
înaintea predării;
b) când persoana urmărită a renunţat, după predare, să recurgă la regula specialităţii în legătură cu anumite infracţiuni
anterioare predării sale. Declaraţia de renunţare la regula specialităţii se dă în faţa autorităţii judiciare competente a
statului membru emitent, întocmindu-se un proces-verbal conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmărită are
dreptul de a fi asistată de un avocat. Renunţarea la regula specialităţii trebuie să fie voluntară şi în deplină cunoştinţă de
cauză asupra consecinţelor acesteia;
c) când, având posibilitatea să părăsească teritoriul statului membru căruia i-a fost predată, persoana în cauză nu a
făcut acest lucru în termen de 45 de zile de la punerea sa definitivă în libertate sau s-a întors pe acest teritoriu după ce
l-a părăsit;
d) când infracţiunea nu este sancţionată cu o pedeapsă privativă de libertate;
e) când la terminarea procesului penal nu se aplică o pedeapsă privativă de libertate sau o măsură de siguranţă.
Art. 118: Tranzitul
(1) Tranzitul pe teritoriul României al unei persoane, în vederea executării unui mandat european de arestare, se
acordă la cererea statului emitent, care trebuie să prezinte următoarele date:
a) existenţa unui mandat european de arestare;
b) identitatea şi cetăţenia persoanei care face obiectul mandatului european;
c) încadrarea juridică a faptei;
d) descrierea împrejurărilor în care infracţiunea a fost săvârşită, inclusiv data şi locul.
(2) Cererea şi informaţiile prevăzute la alin. (1) nu trebuie prezentate în cazul tranzitului aerian fără escală, cu excepţia
cazului în care s-ar produce o aterizare forţată.
(3) Cererea şi informaţiile privind tranzitul se transmit Ministerului Justiţiei, care le înaintează, de îndată, Curţii de Apel
Bucureşti.
(4) Curtea de Apel Bucureşti, în complet format din 2 judecători ai Secţiei penale, se pronunţă cu privire la cererea de
tranzit, în ziua primirii acesteia, prin încheiere dată în camera de consiliu.
(5) Încheierea este definitivă şi se comunică imediat Ministerului Justiţiei, care informează de îndată statul emitent.
(6) În cazul în care persoana ce face obiectul mandatului european are cetăţenia română, tranzitul nu este acordat
decât dacă este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 98 alin. (2).
Art. 119: Predarea ulterioară
(1) Consimţământul la predarea de către statul român către un alt stat membru a unei persoane solicitate în baza unui
mandat european de arestare pentru alte fapte comise anterior predării sale se prezumă că a fost dat de către acele
state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene, dacă
autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.
(2) În orice caz, consimţământul autorităţii judiciare române de executare la predarea ulterioară a persoanei solicitate
de către un stat membru emitent către un alt stat nu este necesar dacă persoana solicitată:
a) având ocazia să părăsească teritoriul statului căruia i-a fost predată, nu a făcut acest lucru în termen de 45 de zile
de la punerea sa definitivă în libertate sau s-a întors pe acest teritoriu după ce l-a părăsit;
b) a consimţit să fie predată unui stat membru, altul decât statul de executare, în baza unui mandat european de
arestare. Consimţământul se exprimă în faţa autorităţii judiciare competente a statului membru emitent şi se
consemnează într-un proces-verbal întocmit conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmărită are dreptul de a fi
asistată de un avocat. Consimţământul trebuie exprimat în mod liber şi în deplină cunoştinţă de cauză asupra
consecinţelor sale;
c) renunţă la regula specialităţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (3) şi (4) lit. a)-c).
(3) În situaţiile nereglementate de alin. (1) şi (2) este necesară aprobarea autorităţii judiciare române de executare,
care se va solicita în conformitate cu dispoziţiile art. 90, anexând cererii informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1),
însoţite de o traducere.
(4) În relaţia cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimţământul autorităţii judiciare române de
executare pentru predarea persoanei solicitate către un stat terţ este necesar. În acest sens, judecătorul competent
se pronunţă, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 30 de zile
de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanţiilor la care se referă art. 98.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care România este stat membru emitent.
Art. 120: Predarea ulterioară unei extrădări
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(1) În cazul în care persoana urmărită a fost extrădată în România dintr-un stat terţ de care aceasta a fost protejată
prin dispoziţiile acordului în baza căruia a fost extrădată, referitoare la regula specialităţii, autoritatea judiciară română
de executare va solicita autorizarea statului care a extrădat-o pentru a putea fi predată statului emitent. Termenele
prevăzute la art. 112 vor începe să curgă de la data la care regula specialităţii încetează să se aplice.
(2) În timp ce soluţionează cererea de autorizare, autoritatea judiciară română de executare va continua să asigure
condiţiile materiale necesare pentru o predare efectivă.
Art. 121: Extrădarea ulterioară
(1) Extrădarea unei persoane care a fost predată în România în baza unui mandat european de arestare, solicitată
ulterior de către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, nu se poate acorda fără consimţământul autorităţii
judiciare de executare care a aprobat predarea.
(2) În cazul în care autorităţile judiciare române au acordat predarea unei persoane unui alt stat membru al Uniunii
Europene, în baza unui mandat european de arestare, iar autorităţile judiciare emitente solicită consimţământul de a
extrăda persoana urmărită către un terţ stat care nu este membru al Uniunii Europene, consimţământul va fi acordat în
conformitate cu instrumentele bilaterale sau multilaterale la care România este parte, luându-se în considerare cererea
de extrădare.
Art. 122: Imunităţi şi privilegii
(1) Când persoana la care se referă mandatul european de arestare se bucură de imunitate în România, autoritatea
judiciară de executare va solicita fără întârziere autorităţii competente ridicarea acestui privilegiu.
(2) Dacă ridicarea imunităţii este de competenţa unui alt stat sau a unei organizaţii internaţionale, cererea va fi
formulată de autoritatea judiciară care a emis mandatul european de arestare. Autoritatea judiciară de executare va
comunica această împrejurare autorităţii judiciare emitente.
(3) În timpul în care cererea de retragere a imunităţii la care se referă alin. (2) este în curs de soluţionare, autoritatea
judiciară de executare ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a garanta predarea efectivă când persoana a
încetat să se mai bucure de privilegiul imunităţii.
(4) Termenele prevăzute la art. 112 încep să curgă de la data când autoritatea judiciară de executare a fost informată
despre ridicarea sau retragerea imunităţii.
(5) Când persoana la care se referă mandatul european de arestare a ajuns în România, ca urmare a extrădării dintr-
un stat terţ care nu este membru al Uniunii Europene, iar predarea este limitată la infracţiunea pentru care s-a acordat,
termenele prevăzute la alin. (4) încep să curgă din momentul în care autorităţile statului care a extrădat persoana
urmărită îşi dau acordul ca regula specialităţii să rămână fără efect, iar persoana poate fi predată statului emitent al
mandatului european. Până la luarea deciziei, autoritatea judiciară de executare va lua măsurile necesare pentru a se
efectua predarea, dacă este cazul.
Art. 123: Relaţia cu alte instrumente juridice
Condiţiile, cerinţele şi procedura de emitere şi de executare a mandatului european de arestare sunt cele stabilite în
prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute în convenţiile bilaterale sau multilaterale la care România este parte, în care
se simplifică sau se facilitează procedura de predare, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 2 al art. 31 al Deciziei-
cadru 002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi
procedurile de predare între statele membre.
Art. 124: Dispoziţii tranzitorii
(1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică mandatelor europene de arestare primite de autorităţile române ulterior intrării
sale în vigoare, chiar dacă se referă la fapte anterioare acestei date.
(2) Procedurile de extrădare în curs în momentul intrării în vigoare a prezentului titlu vor continua să se soluţioneze
potrivit titlului II.
TITLUL IV: Transferul de proceduri în materie penală
CAPITOLUL I: Cererea de transfer al procedurii penale
Art. 125: Schimbul de informaţii şi consultările cu autorităţile judiciare străine
(1) Atunci când are motive întemeiate să creadă că într-un alt stat se desfăşoară proceduri penale cu privire la aceleaşi
fapte sau fapte conexe şi care implică aceeaşi persoană, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea
penală sau instanţa de judecată poate contacta autoritatea competentă a celuilalt stat, direct sau, în cazul statelor
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prin intermediul autorităţii centrale competente potrivit art. 10, pentru a-i
confirma existenţa unor astfel de proceduri paralele, în vederea iniţierii consultărilor. În cazul în care organul judiciar
român nu deţine nicio informaţie în acest sens, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, identificarea autorităţii
competente care ar trebui să fie contactată se realizează cu ajutorul punctelor naţionale de contact la Reţeaua
Judiciară Europeană desemnate la nivelul Ministerului Public sau al Ministerului Justiţiei, după caz. În acest scop,
autorităţii străine îi sunt furnizate, cel puţin, următoarele informaţii:
a) o descriere a faptelor şi circumstanţelor care fac obiectul procedurii penale desfăşurate;
b) toate informaţiile relevante privind identitatea persoanei cercetate şi, dacă este cazul, a persoanelor vătămate;
c) stadiul procedurii penale;
d) informaţii privind arestarea preventivă sau reţinerea persoanei cercetate, dacă este cazul.
(2) În aplicarea alin. (1) constituie motive întemeiate inclusiv următoarele cazuri:
a) persoana cercetată invocă, oferind informaţii în acest sens, faptul că este subiectul unor proceduri penale cu privire
la aceleaşi fapte sau fapte conexe într-un alt stat; sau
b) o cerere de cooperare judiciară internaţională în materie penală formulată de un alt stat indică existenţa posibilă a
unor astfel de proceduri penale paralele; sau
c) organele poliţieneşti deţin informaţii în acest sens.
(3) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică atunci când autorităţile competente care desfăşoară proceduri paralele
au fost deja informate prin orice alte mijloace.
(4) Atunci când se stabileşte existenţa unor proceduri paralele, procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală sau instanţa de judecată competentă iniţiază consultări directe sau prin intermediul Eurojust ori, în
cazul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prin intermediul autorităţii centrale competente potrivit art.
10. Scopul consultărilor este acela de a se ajunge la un consens cu privire la orice soluţie eficientă menită să evite
consecinţele negative care ar putea decurge din astfel de proceduri paralele, ceea ce, după caz, poate conduce şi la
exercitarea şi continuarea unei proceduri penale unice fie în statul român, fie într-un alt stat.
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(5) Atât timp cât consultările directe sunt în desfăşurare, autorităţile competente implicate se informează reciproc cu
privire la măsurile importante luate în cadrul procedurilor.
(6) Cererile formulate de către autorităţile altor state în vederea confirmării existenţei unor proceduri paralele se
soluţionează de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către instanţa pe rolul căreia se
află cauza. Exceptând cazul în care prin furnizarea acestora s-ar putea aduce prejudicii unor interese naţionale
fundamentale în materie de securitate sau care ar putea pune în pericol siguranţa persoanelor, autorităţilor străine li se
comunică, într-un termen rezonabil, cel puţin următoarele informaţii:
a) dacă sunt în desfăşurare sau au fost desfăşurate proceduri penale cu privire la unele sau toate aceleaşi fapte sau la
fapte conexe care fac obiectul procedurilor penale la care se face referire în cererea transmisă de autoritatea străină şi
dacă aceleaşi persoane sunt implicate;
b) în cazul în care sunt în desfăşurare sau au fost desfăşurate proceduri penale, datele de contact ale autorităţii
competente; şi
c) stadiul respectivelor proceduri sau, în cazul în care a fost pronunţată o hotărâre definitivă, natura respectivei hotărâri
definitive.
Art. 126: Condiţii
Autorităţile judiciare române pot solicita autorităţilor competente ale altui stat iniţierea unei proceduri penale sau
continuarea acesteia, atunci când exercitarea de către statul străin solicitat serveşte intereselor unei bune administrări
a justiţiei sau favorizează, în caz de condamnare, reintegrarea socială şi sunt incidente unul sau mai multe din
următoarele cazuri:
a) persoana cercetată are reşedinţa obişnuită în statul solicitat;
b) persoana cercetată este cetăţean al statului solicitat sau dacă acest stat este statul său de origine;
c) persoana cercetată execută sau urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate în statul solicitat;
d) persoana cercetată face obiectul, în statul solicitat, al unei cercetări penale pentru aceeaşi faptă sau fapte conexe;
e) transferul este justificat prin interesul de a descoperi adevărul şi, mai ales, dacă elementele de probă cele mai
importante se găsesc în statul solicitat;
f) executarea unei eventuale hotărâri de condamnare în statul solicitat este susceptibilă să amelioreze posibilităţile de
reintegrare socială a condamnatului;
g) prezenţa persoanei cercetate la audieri în procedurile penale instrumentate de autorităţile judiciare române nu poate
fi asigurată, chiar şi atunci când ar exista posibilitatea audierii prin videoconferinţă, însă poate fi asigurată în statul
solicitat;
h) o eventuală hotărâre de condamnare nu ar putea fi pusă în executare în România, chiar şi atunci când ar exista
posibilitatea formulării unei cereri de extrădare sau emiterii unui mandat european de arestare, statul solicitat fiind în
măsură să o facă;
i) inculpatul a fost condamnat definitiv în România, sunt incidente unul sau mai multe din cazurile prevăzute la lit. a)-h),
iar statul român nu poate pune în executare hotărârea de condamnare, chiar având deschisă calea extrădării sau a
mandatului european de arestare, iar statul solicitat nu acceptă, ca principiu, executarea unei hotărâri străine de
condamnare sau a refuzat punerea în executare a hotărârii de condamnare date de instanţa străină.
Art. 127: Procedura
(1) Transferul procedurii penale se solicită în baza hotărârii instanţei căreia i-ar reveni competenţa să soluţioneze
cauza în prima instanţă, dacă procedura se referă la activitatea de urmărire penală sau a instanţei pe rolul căreia se află
cauza, dacă procedura se referă la activitatea de judecată.
(2) În acest sens, la propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau din oficiu, dacă
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa dispune, prin încheiere motivată, transferul procedurii penale. În
situaţia transferului urmăririi penale, propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală se
soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Prezenţa procurorului este obligatorie.
(3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu contestaţie. Termenul de contestaţie este de 5 zile şi curge de
la pronunţare. Dosarul va fi înaintat instanţei ierarhic superioare în termen de 5 zile, iar contestaţia se judecă în termen
de 30 de zile de la înregistrarea cauzei. Contestaţia este suspensivă de executare.
(4) Încheierea prin care se dispune transferul procedurii, rămasă definitivă, suspendă termenul de prescripţie a
răspunderii penale, precum şi continuarea procedurii penale începute, sub rezerva actelor şi demersurilor cu caracter
urgent.
(5) Cererea se formulează de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori de către
instanţă, după caz, şi se transmite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerului Justiţiei,
potrivit art. 10, însoţită de copii certificate de către un magistrat român competent ale tuturor actelor de procedură, cu
excepţia cazului în care statul străin solicită transmiterea originalului dosarului.
(6) În cazul în care nu se transmite statului solicitat, originalul dosarului se arhivează. În cazul în care transmite
originalul, o copie certificată a dosarului se păstrează în arhivă. Restituirea originalului se solicită în situaţia în care
urmărirea penală ori judecata nu este preluată de statul solicitat.
Art. 128: Transmiterea cererii
Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, asigură transmiterea cererii de
transfer al procedurii penale pe una din căile prevăzute de prezenta lege.
Art. 129: Efectele cererii de transfer de proceduri penale
(1) Până la primirea deciziei statului solicitat cu privire la cererea de transfer de proceduri penale, procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa, după caz:
a) poate efectua orice acte de cercetare penală, cu excepţia trimiterii în judecată a inculpatului sau punerii în executare
a unei sancţiuni împotriva persoanei cercetate. Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau
instanţa informează, în scris, statul solicitat, cu privire la actele sau măsurile dispuse ulterior transmiterii cererii;
b) poate retrage oricând cererea de transfer de proceduri penale.
(2) Dreptul de urmărire penală şi de executare este redobândit de autorităţile judiciare române atunci când:
a) statul solicitat informează că nu va iniţia niciun demers cu privire la cererea de transfer de proceduri penale sau că
nu acceptă o astfel de cerere;
b) statul solicitat informează că revocă acceptarea cererii de transfer de proceduri penale;
c) statul solicitat comunică decizia sa de a nu începe sau de a înceta procedurile penale.
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(3) Transmiterea cererii de transfer de proceduri penale prelungeşte termenele de prescripţie a răspunderii penale cu 6
luni.
(4) În caz de condamnare, hotărârea pronunţată de statul solicitat se înscrie în cazierul judiciar şi produce aceleaşi
efecte ca şi când ar fi fost pronunţată de o instanţă română.
Art. 130: Plângerea persoanei vătămate
(1) În cazul unei fapte săvârşite în afara teritoriului României, plângerea depusă la organul judiciar român de către
persoana vătămată, rezident în România, se transmite direct sau, în cazul statelor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, prin intermediul autorităţilor centrale prevăzute la art. 10, autorităţilor străine competente ale statului pe
teritoriul căruia a fost săvârşită fapta, în afară de cazul în care competenţa este exercitată de statul român.
(2) Dispoziţiile art. 125-129 nu sunt aplicabile în acest caz.
CAPITOLUL II: Preluarea sau iniţierea procedurilor penale la cererea unui stat străin
Art. 131: Cererea de preluare a procedurii penale
(1) Orice cerere de preluare a procedurii penale adresată de un stat străin parchetelor sau instanţelor române se
înaintează, după caz, Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) Atunci când infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României, cererile de preluare a urmăririi penale sau a judecăţii
se soluţionează, după caz, de parchetele de pe lângă curţile de apel sau curţile de apel în circumscripţia cărora se află
locul unde a fost săvârşită fapta sau a fost identificată persoana cercetată ori locuieşte persoana vătămată. Atunci
când infracţiunea a fost săvârşită în străinătate, cererile de preluare a urmăririi penale sau a judecăţii se soluţionează,
după caz, de parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie locuieşte făptuitorul sau de curtea de apel.
Dacă acesta nu are domiciliul şi nici nu locuieşte în România, soluţionarea cererii este de competenţa Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Bucureşti sau a Curţii de Apel Bucureşti, după caz. Cererile de preluare a urmăririi penale care
privesc fapte care, potrivit legii, sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism sau a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se soluţionează de către acestea.
(3) Procurorul general competent sau procurorul desemnat de acesta dispune asupra urmării date cererii în
conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală.
(4) Cererea de preluare a judecăţii se transmite de Ministerul Justiţiei parchetului de pe lângă curtea de apel
competentă să o soluţioneze. Procurorul general competent sesizează curtea de apel cu propunerea de admitere sau
respingere a cererii.
(5) Odată învestită cu o cerere de preluare a judecăţii, curtea de apel competentă dispune prin încheiere motivată
asupra admisibilităţii cererii. Încheierea este supusă contestaţiei, în termen de 5 zile de la pronunţare.
(6) În cazul în care cererea a fost considerată admisibilă, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură
penală.
(7) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerul Justiţiei informează autorităţile statului
solicitant în ceea ce priveşte admiterea sau respingerea cererii de transfer de proceduri penale.
Art. 132: Iniţierea procedurilor penale la sesizarea autorităţilor unui stat străin
(1) Sesizarea autorităţilor altor state, cu privire la săvârşirea unei fapte, în vederea iniţierii de către statul român a
procedurilor penale, se soluţionează de organul judiciar român competent, în conformitate cu dispoziţiile Codului penal
şi ale Codului de procedură penală.
(2) În cazul unei fapte săvârşite pe teritoriul României, plângerea depusă la autorităţile competente ale statului al cărui
rezident este persoana vătămată se primeşte de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se
soluţionează de către organul judiciar competent potrivit legii române.
Art. 133: Respingerea cererii de preluare sau iniţiere a procedurilor penale
(1) Cererea statului străin de preluare sau iniţiere a procedurilor penale se respinge dacă exercitarea urmăririi penale
este contrară principiului non bis in idem sau dacă, la data menţionată pe cerere, prescripţia răspunderii penale este
împlinită potrivit legii române.
(2) Totodată, cererea statului străin de preluare sau iniţiere a procedurilor penale poate fi respinsă, în tot sau în parte,
în următoarele cazuri:
a) motivul pe care se bazează cererea nu este justificat;
b) făptuitorii sunt necunoscuţi;
c) persoana cercetată nu are reşedinţa obişnuită în România;
d) persoana cercetată nu este cetăţean român şi nu avea reşedinţa obişnuită pe teritoriul României în momentul
săvârşirii faptei;
e) infracţiunea în legătură cu care se solicită urmărirea are un caracter politic sau este o infracţiune pur militară ori pur
fiscală;
f) există motive serioase să se creadă că cererea de urmărire penală este determinată de considerente de rasă,
naţionalitate sau opinii politice;
g) legea penală română este deja aplicabilă faptei şi, potrivit acestei legi, răspunderea penală este prescrisă la
momentul primirii cererii;
h) urmărirea penală este contrară angajamentelor internaţionale ale României;
i) urmărirea penală este contrară principiilor fundamentale ale ordinii juridice române;
j) faţă de împrejurările cauzei, preluarea urmăririi penale nu este oportună.
Art. 134: Revocarea acceptării cererii şi restituirea cauzei
(1) Acceptarea cererii de preluare sau iniţiere a procedurilor penale se revocă atunci când:
a) continuarea procedurilor penale în România este contrară principiului non bis in idem; sau
b) dacă, la data menţionată pe cerere, prescripţia răspunderii penale este împlinită potrivit legii române; sau
c) dacă fapta pentru care s-a cerut iniţierea sau continuarea procedurilor penale nu este infracţiune potrivit legii
române, iar făptuitorul nu răspunde penal.
(2) Acceptarea cererii de preluare sau iniţiere a procedurilor penale poate fi revocată atunci când:
a) prezenţa persoanei cercetate nu poate fi asigurată în vederea audierii sau se apreciază că o eventuală condamnare
nu poate fi executată în România; sau
b) unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. 133 este descoperit înainte de trimiterea în judecată; sau
c) în orice alte cazuri, dacă statul străin solicitant este de acord.
(3) Revocarea acceptării se dispune prin ordonanţă sau încheiere motivată, după caz. Revocarea acceptării are drept
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efect restituirea documentelor transmise de statul solicitant şi redobândirea de către statul respectiv a dreptului de
urmărire penală.
CAPIT OLUL III: Dispoziţii pentru punerea în practică a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în
aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele comune, Schengen
Art. 135: Aplicarea principiului non bis in idem
(1) O persoană în privinţa căreia s-a pronunţat o hotărâre definitivă pe teritoriul unui stat membru al spaţiului
Schengen nu poate fi urmărită sau judecată pentru aceleaşi fapte dacă, în caz de condamnare, hotărârea a fost
executată, este în curs de executare sau nu mai poate fi executată potrivit legii statului care a pronunţat condamnarea.
(2) Cu toate acestea, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică dacă:
a) faptele vizate de hotărârea străină s-au săvârşit în tot sau în parte pe teritoriul României. În acest caz, excepţia nu
se aplică dacă faptele s-au săvârşit în parte pe teritoriul statului membru unde s-a pronunţat hotărârea;
b) faptele vizate de hotărârea străină constituie o infracţiune contra securităţii naţionale sau împotriva altor interese
esenţiale ale României;
c) faptele vizate de hotărârea străină au fost săvârşite de un funcţionar român prin încălcarea obligaţiilor sale de
serviciu.
(3) Excepţiile menţionate la alin. (2) nu se aplică atunci când, pentru aceleaşi fapte, statul membru interesat a cerut
preluarea urmăririi penale sau a acordat extrădarea persoanei în cauză.
TITLUL V: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a
actelor judiciare în relaţia cu statele terţe
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 136: Domeniul de aplicare şi înţelesul unor termeni sau expresii
(1) Prezentul titlu se aplică în relaţia cu statele terţe, în domeniul recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti şi
ordonanţelor penale, în conformitate cu normele cuprinse în tratatele internaţionale la care România este parte, iar, în
absenţa acestora, pe bază de reciprocitate. Dispoziţiile prezentului titlu se aplică deopotrivă, în completare, situaţiilor
nereglementate prin tratatele internaţionale. Dispoziţiile capitolului III se aplică şi în relaţia cu statele membre ale Uniunii
Europene, dacă nu contravin dispoziţiilor speciale.
(2) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) decădere - orice privare sau suspendare a unui drept, orice interdicţie sau incapacitate;
b) act judiciar - actul care emană de la o autoritate judiciară competentă;
c) ordonanţă penală străină - oricare dintre hotărârile prevăzute la art. 1 lit. g) din Convenţia europeană privind
valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970, ratificată prin Ordonanţa Guvernului
nr. 90/1999, aprobată prin Legea nr. 35/2000, sau prevăzute în tratatele bilaterale încheiate de România ori stabilite
pe bază de reciprocitate;
d) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene.
Art. 137: Competenţa autorităţilor române
(1) În ceea ce priveşte hotărârile date de către instanţele judecătoreşti ale statelor terţe şi ordonanţele penale străine,
Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent:
a) să primească cererea statului emitent de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti în vederea executării pe teritoriul
României a pedepsei aplicate în statul emitent ori în vederea producerii de alte efecte juridice, după caz, precum şi
cererea persoanei condamnate în vederea transferării în România;
b) să primească cererea de luare a unei măsuri preventive în cazul în care persoana condamnată se află în România;
c) atunci când recunoaşterea se face în scopul executării pe teritoriul României a pedepsei aplicate în statul emitent, să
transmită, la solicitarea statului emitent, anterior sau ulterior primirii cererii menţionate la lit. a) sau b), în special
următoarele documente şi informaţii:
(i)un înscris care să ateste că persoana condamnată are cetăţenie română sau că beneficiază în România de un drept
de şedere permanentă;
(ii)dispoziţiile legale din care să rezulte că faptele care au determinat aplicarea unei pedepse în statul emitent constituie
infracţiuni potrivit legii române;
(iii)informaţii cu privire la liberarea condiţionată şi prescripţia executării pedepsei;
(iv)o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute la art. 138;
d) în afară de cazul în care statul emitent a indicat că nu este de acord ca hotărârea judecătorească sau ordonanţa
penală dată împotriva unui cetăţean român sau unui străin care beneficiază în România de un drept de şedere pe
termen lung să fie executată în România, să solicite acestuia să comunice informaţiile prevăzute la art. 138;
e) să efectueze controlul de regularitate şi, dacă este cazul:
(i)să solicite transmiterea de documente şi informaţii suplimentare;
(ii)să solicite declaraţia persoanei condamnate, în afară de cazul în care aceasta se află pe teritoriul României;
(iii)atunci când persoana condamnată se află pe teritoriul României, iar hotărârea judecătorească străină a fost dată în
lipsă, să solicite informaţii cu privire la dreptul persoanei condamnate de a face contestaţie sau de a exercita orice altă
cale de atac, potrivit legii statului emitent;
f) să verifice domiciliul persoanei condamnate în străinătate, în vederea stabilirii autorităţii judiciare competente să
soluţioneze cererea menţionată la lit. a) sau b);
g) să refuze iniţierea procedurii de recunoaştere şi executare pe teritoriul României a hotărârii judecătoreşti străine,
atunci când:
(i)România nu este statul de cetăţenie ori statul pe teritoriul căruia persoana condamnată beneficiază de un drept de
şedere permanentă;
(ii)la data primirii hotărârii judecătoreşti străine, din pedeapsa aplicată persoanei condamnate au rămas de executat
mai puţin de 6 luni, cu excepţia cazului în care persoana condamnată se află pe teritoriul României;
(iii)statul emitent nu a transmis documentele prevăzute la lit. e) până la expirarea unui termen de maximum 120 de
zile, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege;
h) să se consulte cu statul emitent ori de câte ori apreciază ca fiind necesar.
(2) În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti sau ordonanţele penale date de către autorităţile judiciare române,
Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent:

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 27 12/17/2020 : lex@snppc.ro



a) să primească cererea statului de executare sau a persoanei faţă de care s-a dat hotărârea judecătorească sau
ordonanţa penală străină, de recunoaştere a acesteia în vederea executării pedepsei aplicate în România ori în vederea
producerii de alte efecte juridice, după caz;
b) să transmită înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138, precum şi orice alte informaţii suplimentare solicitate de
statul de executare;
c) să solicite statului de executare un înscris care să ateste că persoana condamnată are cetăţenia acestuia sau că
trăieşte pe teritoriul său, precum şi:
(i)declaraţia autorităţii competente cu privire la transferarea persoanei condamnate;
(ii)dispoziţiile legale din care să rezulte că faptele care au determinat aplicarea unei pedepse în România constituie
infracţiuni potrivit legii statului de executare;
(iii)informaţii cu privire la amnistie, graţiere, liberare condiţionată şi prescripţia executării pedepsei;
(iv)o declaraţie cu privire la procedura aplicabilă hotărârii judecătoreşti române;
d) să întocmească, la solicitarea, după caz, a instanţei judecătoreşti sau a organului de urmărire penală, pe baza
înscrisurilor şi informaţiilor prevăzute la art. 138:
(i)cererea de recunoaştere şi executare pe teritoriul unui stat terţ a hotărârii judecătoreşti sau a ordonanţei penale şi
să comunice autorităţii judiciare române solicitante decizia statului de executare;
(ii)cererea de luare de măsuri preventive împotriva persoanei condamnate atunci când aceasta se află pe teritoriul
statului de executare;
e) să suspende procedura până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 148 alin. (5) lit. b);
f) să se consulte cu statul de executare ori de câte ori apreciază ca fiind necesar.
(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor:
a) informează persoanele condamnate aflate în executarea unor pedepse privative de libertate în penitenciarele din
România, cărora li se poate aplica prezentul titlu, cu privire la dreptul acestora de a solicita transferarea în statul de
executare;
b) informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei
cu privire la persoanele condamnate cărora li se pot aplica dispoziţiile prezentului titlu şi cărora li s-a aplicat măsura
expulzării prin hotărârea judecătorească de condamnare;
c) asigură predarea, sub escortă, a persoanelor condamnate aflate în penitenciarele din România, faţă de care s-a
dispus transferarea în statul de executare sau care au fost returnate potrivit lit. f);
d) informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, instanţa de executare şi instanţa în a cărei
circumscripţie se află locul de deţinere cu privire la data predării persoanei condamnate autorităţilor statului de
executare;
e) după primirea în penitenciar a persoanei condamnate în străinătate, informează direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Justiţiei:
(i)cu privire la locul de deţinere, regimul de executare stabilit şi măsurile luate, dacă este cazul;
(ii)atunci când persoana condamnată a evadat şi nu a fost posibilă prinderea sa;
f) asigură preluarea, la data aducerii în ţară, şi ţinerea într-un penitenciar, până la retrimiterea în statul de executare ori
până la comunicarea deciziei de punere în libertate, a unei persoane transferate din România în statul de executare,
care a fost readusă în ţară în vederea participării la judecarea căii extraordinare de atac formulate împotriva hotărârii
judecătoreşti române;
g) la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul hotărât de instanţa de judecată în cazul liberării condiţionate,
precum şi la orice altă dată hotărâtă de autorităţile judiciare competente în situaţiile anume prevăzute de lege,
comunică de îndată Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră punerea în libertate a
persoanelor transferate în România în vederea executării pedepsei, indiferent de infracţiunea săvârşită. Inspectoratul
General al Poliţiei de Frontieră informează direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei dacă, în termenul prevăzut la
art. 169 lit. c), persoana eliberată a părăsit teritoriul României;
h) în cazul liberării condiţionate ori graţierii restului rămas neexecutat din pedeapsă, comunică direcţiei de specialitate
din Ministerul Justiţiei numărul de zile rămase de executat;
i) asigură, la momentul aducerii în ţară, preluarea persoanelor transferate în vederea executării pedepsei într-un
penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(4) Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române asigură:
a) transferarea, sub escortă, din statul emitent în România a persoanelor condamnate în străinătate;
b) preluarea din străinătate, sub escortă, a persoanelor condamnate, anterior transferate, faţă de care s-a dispus
aducerea în România în vederea participării la judecarea căii extraordinare de atac formulate împotriva hotărârii
judecătoreşti, în afară de cazul în care sarcina aducerii în ţară revine statului de executare.
(5) Ministerul Afacerilor Externe asigură, prin oficiile consulare, luarea declaraţiei persoanei condamnate aflate în
executarea unei pedepse la detenţiunea pe viaţă sau cu închisoarea ori a unei măsuri privative de libertate, pe teritoriul
statului emitent, pe care o transmite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în termen de cel mult 30 de
zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
Art. 138: Înscrisuri şi informaţii
În vederea recunoaşterii şi punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti sau a ordonanţelor penale străine sunt
necesare, după caz, următoarele înscrisuri şi informaţii:
a) numele, prenumele, pseudonimul, aliasul folosit, numai în cazul cunoaşterii acestora, precum şi sexul, cetăţenia,
numărul cărţii de identitate sau al paşaportului, data şi locul naşterii, fotografia, ultima adresă sau reşedinţă cunoscută,
limbile pe care persoana le înţelege;
b) informaţii despre legăturile familiale, sociale sau profesionale pe care le are în România;
c) durata totală a pedepsei, data începerii executării pedepsei, data la care pedeapsa ar fi executată în întregime sau ar
urma să fie considerată ca executată, perioada deja executată, dacă este cazul, numărul de zile care urmează să fie
deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi,
dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform
legislaţiei statului emitent;
d) informaţii cu privire la liberarea condiţionată sau anticipată, după caz;
e) o copie, certificată pentru conformitate, după caz, a ordonanţei penale sau a hotărârii judecătoreşti date în primă
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instanţă şi, dacă este cazul, în exercitarea căilor de atac;
f) dispoziţiile legale aplicabile;
g) în afară de cazul în care persoana condamnată se află în România, declaraţia persoanei condamnate faţă de cererea
de executare într-un penitenciar sau unitate sanitară din România a pedepsei aplicate de statul emitent;
h) dacă este cazul, orice expertiză, raport ori alte acte medicale care să ateste starea fizică şi mintală a persoanei
condamnate, tratamentul urmat de acesta pe teritoriul statului emitent şi eventualele recomandări pentru continuarea
tratamentului în România, precum şi, în cazul condamnatului minor, copia referatului de anchetă socială;
i) informaţii cu privire la posibilitatea exercitării de către persoana condamnată, după transferarea sa, a unei căi
extraordinare de atac împotriva hotărârii de condamnare;
j) în cazul hotărârilor judecătoreşti date în lipsă, atunci când persoana condamnată se află pe teritoriul statului emitent,
informaţii cu privire la dreptul persoanei de a exercita o cale de atac care are drept efect reexaminarea cauzei în
prezenţa sa.
Art. 139: Legea care guvernează executarea şi efectele transferării executării pedepsei
(1) În situaţia în care România este stat emitent, punerea în executare, după caz, a pedepsei sau măsurii privative de
libertate sau a restului rămas neexecutat este de competenţa instanţei române ori de câte ori:
a) cererea de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti este retrasă mai înainte ca statul de executare să recunoască
hotărârea judecătorească şi să pună în executare pedeapsa sau măsura privativă de libertate aplicată de instanţa
română;
b) statul de executare refuză să recunoască hotărârea judecătorească şi să pună în executare pedeapsa sau măsura
privativă de libertate aplicată de instanţa română;
c) statul de executare renunţă în mod expres la dreptul său de executare;
d) statul de executare arată că nu mai poate executa pedeapsa sau măsura privativă de libertate întrucât persoana
condamnată a evadat şi nu a fost găsită pe teritoriul său;
e) statul de executare arată că nu poate pune în executare pedeapsa sau măsura privativă întrucât persoana
condamnată nu a fost găsită pe teritoriul său.
(2) Competenţa judecării unei căi de atac, exercitate de persoana condamnată, după transferarea sa în statul de
executare, în vederea desfiinţării sau modificării hotărârii judecătoreşti de condamnare, aparţine instanţei române.
Orice decizie în urma căreia pedeapsa sau măsura privativă de libertate încetează să mai aibă caracter executoriu,
precum şi hotărârea prin care instanţa română competentă a soluţionat respectiva cale de atac se transmit direcţiei de
specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei în vederea informării statului de executare.
(3) În situaţia în care România este stat emitent, atunci când statul de executare a comunicat decizia de a nu pune în
executare ori de a înceta executarea pedepsei sau a măsurii privative de libertate ca urmare a aplicării amnistiei sau
graţierii, instanţa română competentă face menţiune despre aceasta în Registrul de evidenţă şi punere în executare a
hotărârilor penale.
(4) Aplicarea amnistiei sau graţierii de către statul român, în calitate de stat emitent, când intervine după transferarea
persoanei condamnate sau după delegarea executării pedepsei, se face de către un judecător de la instanţa de
executare. Decizia de aplicare a amnistiei sau a graţierii se transmite direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei în
vederea comunicării statului de executare.
(5) Aplicarea amnistiei sau graţierii de către statul român, în calitate de stat de executare, se face de către un
judecător de la instanţa de executare sau, când persoana condamnată este deţinută, de la instanţa corespunzătoare în
a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Decizia de aplicare a amnistiei sau graţierii se transmite direcţiei de
specialitate a Ministerului Justiţiei în vederea comunicării statului emitent.
CAPITOLUL II: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine
SECŢIUNEA 1: T ransferarea persoanelor condamnate, deţinute în state terţe, în vederea executării
pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România
Art. 140: Măsuri premergătoare sesizării instanţei
(1) Atunci când constată că statul emitent a transmis înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138, Ministerul
Justiţiei, prin direcţia de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie
teritorială domiciliază persoana condamnată, în vederea sesizării curţii de apel.
(2) Procurorul, primind dosarul, verifică dacă:
a) executarea hotărârii judecătoreşti străine în România ar fi contrară principiului non bis in idem;
b) persoana condamnată este cercetată penal în România pentru aceleaşi infracţiuni pentru care a fost pronunţată
hotărârea judecătorească străină;
c) persoana condamnată este cercetată penal în România pentru alte infracţiuni decât cele pentru care a fost
pronunţată hotărârea judecătorească străină;
d) este incident vreunul din motivele de refuz prevăzute la art. 142 alin. (2);
e) persoana condamnată beneficiază de efectele regulii specialităţii. Dispoziţiile art. 169 se aplică numai dacă se
prevede astfel în tratatul aplicabil în relaţia cu statul emitent ori dacă potrivit rezervei sau declaraţiei formulate de statul
emitent la un tratat multilateral, acceptată de România, transferarea este condiţionată de respectarea regulii
specialităţii.
(3) Informaţiile necesare verificărilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) sunt comunicate procurorului, în termen de cel
mult 5 zile de la data primirii solicitării.
(4) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile alin. (2) lit. e), procurorul informează, după caz, procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată.
(5) Dacă, până la sesizarea instanţei, cererea prevăzută la art. 137 alin. (1) lit. a) este retrasă, procurorul dispune
clasarea şi restituie dosarul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 141: Durata şi obiectul procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine
(1) Preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta fixează termenul de judecată, care nu poate fi mai mare
de 10 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă. Durata procedurii judiciare de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti
străine este de 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(2) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citarea persoanei
condamnate. Participarea procurorului este obligatorie.
(3) Obiectul procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la
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art. 142, iar în cazul în care acestea sunt îndeplinite, atribuirea hotărârii judecătoreşti străine de efecte juridice pe
teritoriul României şi transferarea într-un penitenciar sau unitate medicală din România a persoanei condamnate.
Dispoziţiile referitoare la pedepsele pecuniare, măsurile asigurătorii sau cheltuielile judiciare, precum şi orice dispoziţii din
hotărârea judecătorească străină, altele decât cele privind executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a
măsurii privative de libertate nu constituie obiectul prezentei proceduri, în afară de cazul în care statul emitent solicită
aceasta în mod expres. În acest din urmă caz, instanţa de judecată sesizată în scopul transferării persoanei
condamnate se pronunţă şi cu privire la recunoaşterea şi punerea în executare a altor dispoziţii penale din hotărârea
judecătorească străină.
(4) În cazul în care persoana a fost condamnată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiilor se face pentru
fiecare infracţiune în parte. Atunci când condiţiile sunt îndeplinite doar pentru o parte din infracţiuni, instanţa poate
dispune recunoaşterea parţială a hotărârii judecătoreşti străine. În acest scop, anterior luării unei hotărâri, instanţa
poate consulta statul emitent prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
(5) Dacă, înainte de soluţionarea definitivă a cauzei, statul emitent îşi retrage cererea, instanţa de judecată o respinge
ca nesusţinută.
(6) Instanţa examinează hotărârea judecătorească străină, verifică lucrările dosarului şi, în baza celor constatate,
pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) dispune, prin sentinţă, recunoaşterea şi executarea pedepsei aplicate de instanţa străină;
b) în cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanţa străină nu corespunde cu natura sau durata pedepsei
prevăzute de legea penală română pentru infracţiuni similare:
(i)adaptează, prin sentinţă, pedeapsa privativă de libertate aplicată de instanţa străină, potrivit alin. (7) şi (8) sau,
atunci când adaptarea nu este posibilă,
(ii)stabileşte şi aplică, prin sentinţă, pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită;
c) dispune, prin sentinţă, respingerea cererii de recunoaştere şi executare în România a hotărârii judecătoreşti străine.
(7) În cazul prevăzut la alin. (6) lit. b) pct. (i), instanţa de judecată adaptează pedeapsa aplicată de instanţa străină,
atunci când:
a) natura acesteia nu corespunde, sub aspectul denumirii sau al regimului, cu pedepsele reglementate de legea penală
română;
b) durata acesteia depăşeşte, după caz, limita maximă specială a pedepsei prevăzute de legea penală română pentru
aceeaşi infracţiune sau limita maximă generală a pedepsei închisorii prevăzute de legea penală română sau atunci când
durata pedepsei rezultante aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni depăşeşte totalul pedepselor stabilite pentru
infracţiuni concurente sau limita maximă generală a pedepsei închisorii admisă de legea penală română. Adaptarea de
către instanţa de judecată a pedepsei aplicate de instanţa străină constă în reducerea pedepsei până la limita maximă
admisă de legea penală română pentru infracţiuni similare.
(8) Pedeapsa stabilită de instanţa română, potrivit alin. (7), trebuie să corespundă, pe cât posibil, din punctul de
vedere al naturii sau duratei, cu cea aplicată de statul emitent şi nu va agrava situaţia persoanei condamnate.
Pedeapsa aplicată în statul emitent nu poate fi convertită într-o pedeapsă pecuniară.
(9) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile alin. (6) lit. b) pct. (ii), la stabilirea şi aplicarea pedepsei pentru infracţiunea
săvârşită, instanţa de judecată este ţinută de constatarea faptelor, de stările şi circumstanţele în care acestea au fost
săvârşite, astfel cum rezultă explicit sau implicit din hotărârea judecătorească străină şi totodată:
(i)nu va schimba o pedeapsă privativă de libertate într-o pedeapsă pecuniară;
(ii)va deduce integral din pedeapsa aplicată perioada executată de persoana condamnată în statul emitent, numărul de
zile care urmează să fie deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea
acordată anterior, precum şi, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror
altor măsuri dispuse conform legislaţiei statului emitent;
(iii)nu va agrava situaţia persoanei condamnate şi nici nu va fi ţinută de limita minimă a pedepsei prevăzute de legea
penală română pentru infracţiunea săvârşită.
(10) Dispoziţiile alin. (6) lit. b) pct. (ii) nu se aplică în cazul în care tratatul aplicabil în relaţia cu statul emitent exclude
conversiunea condamnării ori dacă statul emitent a indicat în mod expres că va acorda transferarea numai dacă statul
român va executa fie pedeapsa aplicată de instanţa străină, fie pedeapsa adaptată de instanţa română potrivit alin. (7)
şi (8).
(11) Sentinţa prevăzută la alin. (6) se redactează în cel mult 5 zile de la pronunţare şi se transmite direcţiei de
specialitate a Ministerului Justiţiei în vederea comunicării persoanei condamnate. Sentinţa poate fi atacată cu apel, în
termen de 10 zile, de procuror, precum şi de către persoana condamnată. Pentru procuror, termenul curge de la
pronunţare. Pentru persoana condamnată, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Dosarul va fi
înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar apelul se judecă în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea
persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie.
(12) Punerea în executare a pedepsei se face potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură penală. Hotărârea definitivă şi
un exemplar al mandatului de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, după caz, se comunică direcţiei
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
(13) În cazul în care după emiterea mandatului de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, statul
emitent:
a) informează că transferarea nu mai poate avea loc, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Anularea se dispune prin sentinţă definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără
citarea persoanei condamnate, cu participarea procurorului. În acest caz, sentinţa de recunoaştere a hotărârii penale
străine urmează să producă efecte juridice numai sub aspectul stării de recidivă, în afară de cazul în care transferarea
nu mai este posibilă pe motiv de acordare a amnistiei ori ca urmare a faptului că s-a stabilit ulterior că persoana nu se
face vinovată de săvârşirea infracţiunii ori ca urmare a decesului persoanei condamnate în statul emitent;
b) transmite o nouă hotărâre pentru executarea unei alte pedepse, dispoziţiile din Codul de procedură penală
referitoare la contestaţia la executare, care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului titlu, se aplică în mod
corespunzător. În acest caz, instanţa de executare este curtea de apel care a pronunţat sentinţa prevăzută la alin. (6).
(14) Dacă, după transferarea persoanei condamnate, statul emitent transmite o nouă hotărâre judecătorească pentru
executarea unei alte pedepse, dispoziţiile art. 143 se aplică în mod corespunzător.
(15) În cazul în care sunt aplicabile dispoziţiile alin. (13) lit. a), iar transferarea nu mai poate avea loc ca urmare a
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revocării de către persoana condamnată a consimţământului la transferare, toate cheltuielile avansate de către statul
român cad în sarcina persoanei condamnate în baza dispoziţiei conducerii Ministerului Justiţiei sau a Inspectoratului
General al Poliţiei Române, care constituie titlu executoriu. În cazul neexecutării de bunăvoie a creanţei, aceasta se va
pune în executare conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală privind recuperarea creanţelor fiscale.
(16) În cazul în care instanţa a refuzat recunoaşterea hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent, cererea
persoanei condamnate sau a statului emitent poate fi reexaminată dacă au intervenit elemente noi.
(17) În cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească
sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în
România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunţat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispoziţiile din
Codul de procedură penală referitoare la contestaţia la executare se aplică în mod corespunzător.
Art. 142: Condiţii pentru recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti străine
(1) O hotărâre judecătorească străină poate fi recunoscută în România dacă este de natură să producă efecte juridice
potrivit legii penale române şi sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) hotărârea este definitivă şi executorie;
b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o
infracţiune. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru
fiecare infracţiune în parte;
c) persoana condamnată a consimţit la executarea pedepsei în România, în afară de cazul în care aceasta, după
executarea pedepsei, ar fi expulzată în România. Dacă este necesar, în raport cu vârsta ori cu starea fizică sau mintală
a persoanei condamnate, consimţământul poate fi dat de reprezentantul acesteia;
d) nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin. (2). În cazul în care este
incident vreunul din motivele prevăzute la alin. (2), instanţa poate dispune recunoaşterea numai dacă există
convingerea că executarea pedepsei în România ar contribui semnificativ la reintegrarea socială a persoanei
condamnate;
e) executarea în România a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate este de
natură să faciliteze reintegrarea socială a persoanei condamnate.
(2) Hotărârea judecătorească străină nu va fi recunoscută şi pusă în executare atunci când:
a) recunoaşterea şi executarea pe teritoriul României a hotărârii judecătoreşti străine ar fi contrară principiilor
fundamentale ale ordinii de drept a statului român;
b) hotărârea judecătorească se referă la o infracţiune de natură politică sau o infracţiune conexă unei infracţiuni politice
ori la o infracţiune militară care nu este infracţiune de drept comun;
c) pedeapsa a fost aplicată pe motive de rasă, religie, sex, naţionalitate, limbă, opinii politice sau ideologice ori de
apartenenţă la un anumit grup social;
d) persoana a fost condamnată definitiv în România pentru aceleaşi fapte penale. În cazul în care hotărârea
judecătorească străină a fost dată şi pentru alte fapte penale, instanţa poate dispune recunoaşterea parţială a
acesteia, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii;
e) persoana a fost condamnată într-un alt stat pentru aceleaşi fapte penale, iar hotărârea judecătorească străină dată
în acest stat a fost anterior recunoscută în România;
f) persoana condamnată beneficiază în România de imunitate de jurisdicţie penală;
g) pedeapsa a fost aplicată unei persoane care nu răspunde penal potrivit legii române;
h) pedeapsa constă într-o măsură care constă în asistenţă psihiatrică sau medicală care nu poate fi executată în
România sau, după caz, prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi supravegheat în România, în
conformitate cu sistemul naţional juridic sau de sănătate;
i) persoana condamnată a părăsit România, stabilindu-şi domiciliul într-un alt stat, iar legăturile sale cu statul român nu
sunt semnificative;
j) persoana condamnată a comis o infracţiune gravă, de natură să alarmeze societatea, sau a întreţinut relaţii strânse
cu membri ai unor organizaţii criminale, de natură să facă îndoielnică reintegrarea sa socială în România;
k) există indicii obiective că hotărârea judecătorească a fost dată cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,
în special că pedeapsa a fost aplicată pentru a sancţiona persoana condamnată pe motive de sex, rasă, religie, origine
etnică, cetăţenie, limbă, convingeri politice sau orientare sexuală, iar persoana condamnată nu a avut nicio posibilitate
de a contesta aceste circumstanţe în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sau a unei alte instanţe internaţionale.
(3) De la caz la caz, luând în considerare circumstanţele specifice ale cauzei, instanţa poate refuza recunoaşterea şi
executarea hotărârii judecătoreşti străine dacă:
a) persoana este cercetată în România pentru aceeaşi faptă penală pentru care a fost condamnată în străinătate. În
cazul în care hotărârea judecătorească a fost dată şi pentru alte fapte penale, instanţa poate dispune recunoaşterea
parţială a acesteia, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii;
b) atunci când statul emitent a respins cererea formulată în temeiul art. 140 alin. (1).
(4) În cazul în care persoana condamnată este cercetată în România pentru infracţiunea pentru care a fost
condamnată în străinătate, în loc să refuze recunoaşterea, instanţa poate dispune fie recunoaşterea hotărârii
judecătoreşti străine, fie suspendarea cauzei până la luarea unei decizii în procesul penal aflat pe rolul autorităţilor
judiciare române.
(5) Hotărârea judecătorească străină nu va fi recunoscută sau, dacă a fost recunoscută, nu va fi pusă în executare,
atunci când, potrivit legii penale române, a intervenit amnistia, graţierea, dezincriminarea faptei, precum şi în orice alte
cazuri prevăzute de lege.
SECŢ IUNEA 2: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine, în cazul în care
persoana condamnată se află în România
Art. 143: Procedura de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine şi luarea măsurilor preventive
(1) Atunci când constată că statul emitent a transmis înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138, Ministerul
Justiţiei, prin direcţia de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie
teritorială domiciliază persoana condamnată ori, în cazul în care aceasta se află în detenţie, în a cărui circumscripţie
teritorială se află locul de deţinere, în vederea sesizării curţii de apel. Dispoziţiile art. 140 alin. (2) lit. a)-d) şi alin. (4),
precum şi ale art. 141 alin. (1) şi (4)-(10) se aplică în mod corespunzător, dacă nu contravin prezentei secţiuni.
(2) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în cameră de consiliu, cu citarea persoanei
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condamnate. Participarea procurorului este obligatorie.
(3) Obiectul procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la
art. 142 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi alin. (2)-(4) şi, în cazul în care acestea sunt îndeplinite, atribuirea hotărârii
judecătoreşti străine de efecte juridice pe teritoriul României. În funcţie de natura pedepsei şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de legea română, instanţa poate dispune aplicarea uneia dintre măsurile de individualizare a
executării pedepsei.
(4) La cererea expresă a statului emitent, faţă de persoana condamnată se poate lua una dintre măsurile preventive
prevăzute de Codul de procedură penală. Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ţinându-se seama de
pedeapsa aplicată în statul emitent, de natura infracţiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind
persoana faţă de care se ia măsura.
(5) Măsura arestării preventive poate fi luată faţă de persoana condamnată, în cazul în care infracţiunea săvârşită face
parte din una dintre categoriile de infracţiuni prevăzute la art. 97 alin. (1) şi există una dintre următoarele situaţii:
a) persoana condamnată a fugit din statul emitent în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, judecată sau de
la executarea pedepsei şi s-a refugiat pe teritoriul României; sau
b) pedeapsa aplicată de instanţa străină sau restul rămas de executat este de cel puţin un an închisoare.
(6) Durata măsurii preventive nu poate fi mai mare de 180 de zile. Măsurile preventive încetează de drept:
a) la expirarea termenului prevăzut de lege sau la expirarea termenului stabilit de organele judiciare române;
b) atunci când, înainte de pronunţarea unei hotărâri de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine, durata arestării
preventive sau a arestului la domiciliu a atins durata pedepsei închisorii aplicate în străinătate; sau
c) dacă arestarea preventivă s-a dispus anterior primirii cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti
străine, atunci când, în termen de 30 de zile de la data arestării preventive, nu au fost primite de către direcţia de
specialitate din Ministerul Justiţiei înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138.
(7) Situaţia juridică a persoanei condamnate nu poate fi agravată ca efect al duratei măsurii preventive privative de
libertate aplicate de organul judiciar român.
(8) Sentinţa se redactează în cel mult 10 zile de la pronunţare. Împotriva acesteia pot declara apel, în termen de 10
zile, procurorul, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, precum şi persoana condamnată. Pentru procuror,
termenul curge de la pronunţare. Pentru persoana condamnată, termenul curge de la pronunţare sau, în cazul în care a
lipsit atât de la dezbateri, cât şi de la pronunţare, de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Dosarul va fi înaintat
instanţei de apel în termen de 3 zile, iar apelul se judecă în 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea persoanei
condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie.
Art. 144: Notificarea hotărârii judecătoreşti străine şi contestaţia persoanei condamnate
(1) În cazul în care hotărârea judecătorească străină a fost dată în lipsă, procurorul, primind dosarul, notifică persoanei
condamnate hotărârea. Notificarea trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
a) că a fost primită o cerere de executare pe teritoriul României a unei pedepse;
b) că are dreptul să conteste hotărârea judecătorească străină şi să depună contestaţie în acest sens, dacă acest
drept îi este conferit de legea statului emitent;
c) că respectiva contestaţie este supusă jurisdicţiei statului emitent;
d) că respectiva contestaţie se depune la parchetul competent, potrivit art. 143;
e) că termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile şi curge de la data primirii notificării;
f) că nedepunerea contestaţiei în termenul de 30 de zile are drept consecinţă considerarea hotărârii judecătoreşti
străine ca fiind pronunţată în prezenţa sa.
(2) Un exemplar al notificării este comunicat direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei care îl remite statului
emitent.
(3) Atunci când la expirarea celor 30 de zile se constată că persoana condamnată nu a depus contestaţie, procurorul
sesizează curtea de apel competentă potrivit art. 143.
(4) Atunci când la expirarea celor 30 de zile se constată că persoana condamnată a depus contestaţie, procurorul
dispune clasarea, restituie dosarul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi, totodată, îi transmite
contestaţia, precum şi înscrisurile depuse de persoana condamnată.
CAPITOLUL III: Proceduri speciale de recunoaştere şi executare
Art. 145: Recunoaşterea şi punerea în executare a sancţiunilor de drept penal şi administrative aplicate de
organele judiciare străine şi a cheltuielilor judiciare
(1) Recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti sau ordonanţelor penale străine prin care au fost
aplicate sancţiuni de drept penal sau administrative ori s-a dispus obligarea la plata de cheltuieli judiciare au loc în
condiţiile tratatului aplicabil între România şi statul străin solicitant sau, în lipsa acestuia, în condiţiile prevăzute de
prezenta lege, precum şi de Codul de procedură penală, dacă este îndeplinită condiţia reciprocităţii.
(2) Atunci când constată că statul emitent a transmis înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138, Ministerul
Justiţiei, prin direcţia de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă judecătoria în a cărui circumscripţie teritorială
domiciliază persoana faţă de care s-a aplicat respectiva sancţiune sau care a fost obligată la plata cheltuielilor judiciare,
în vederea sesizării instanţei competente. Atunci când persoana nu are domiciliul şi nici nu locuieşte pe teritoriul
României, competenţa aparţine Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.
(3) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Prezenţa
procurorului este obligatorie. Instanţa hotărăşte prin sentinţă. Sentinţa poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de
la pronunţare, de procuror sau de persoana interesată. Dosarul va fi înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar
apelul se judecă în termen de 10 zile.
(4) Punerea în executare a decăderilor, precum şi a altor dispoziţii penale din hotărârea judecătorească sau ordonanţa
penală străină are loc numai dacă legea penală română prevede pentru infracţiunea săvârşită aplicarea unei astfel de
măsuri sau decăderi.
(5) Atunci când se solicită punerea în executare a amenzii penale sau administrative ori a cheltuielilor judiciare, instanţa
competentă schimbă cuantumul acesteia în unitatea monetară a statului român, aplicând paritatea de schimb în
vigoare la data pronunţării hotărârii.
(6) Cuantumul amenzii penale sau administrative rezultat în urma convertirii nu poate depăşi limita maximă generală
prevăzută de legea română. Cu toate acestea, instanţa de judecată va putea menţine şi pune în executare amenda
penală sau administrativă, până la nivelul cuantumului pronunţat în statul străin, atunci când legea română prevede
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pentru fapta săvârşită o sancţiune mai severă decât cea prevăzută de legea statului emitent.
(7) Nu constituie obiectul prezentei proceduri dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti străine care intră sub incidenţa
prevederilor art. 141 sau 143, după caz.
(8) Hotărârea definitivă se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 146: Recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârilor străine de confiscare
(1) Recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârilor de confiscare emise de statele terţe au loc în condiţiile
tratatului aplicabil între România şi statul străin emitent sau, în lipsa acestuia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege,
precum şi de Codul de procedură penală, dacă este îndeplinită condiţia reciprocităţii.
(2) În înţelesul alin. (1), prin hotărâre de confiscare se înţelege o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o
autoritate judiciară competentă a statului emitent în legătură cu una sau mai multe infracţiuni, având ca rezultat
deposedarea definitivă de bunul respectiv.
(3) Recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri echivalente confiscării, care,
potrivit legii române, nu constituie sancţiuni de drept penal, pot fi dispuse numai dacă:
a) măsurile au ca rezultat deposedarea definitivă de bunurile respective;
b) măsurile au fost dispuse de o autoritate judiciară competentă a statului emitent, în legătură cu una sau mai multe
fapte penale; şi
c) bunurile sunt produse sau instrumente în legătură cu acestea.
(4) Competenţa recunoaşterii şi punerii în executare a hotărârilor prevăzute la alin. (1) şi (3) aparţine tribunalului în a
cărui circumscripţie se află bunul respectiv. În cazul în care hotărârea priveşte:
a) mai multe bunuri mobile aflate în circumscripţia unor tribunale diferite, competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti;
b) mai multe bunuri mobile şi un bun imobil, competenţa aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află bunul
imobil;
c) mai multe bunuri imobile, aflate în circumscripţia unor tribunale diferite, competenţa aparţine tribunalului în
circumscripţia căruia se află bunul imobil având valoarea cea mai mare.
(5) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Prezenţa
procurorului este obligatorie. Instanţa hotărăşte prin sentinţă. Sentinţa poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de
la pronunţare, de procuror sau de persoana interesată. Dosarul va fi înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar
apelul se judecă în termen de 10 zile.
(6) Atunci când există o suspiciune rezonabilă cu privire la existenţa unui pericol concret de ascundere, distrugere,
înstrăinare sau sustragere a bunurilor care fac obiectul confiscării, instanţa poate aplica, din oficiu sau la cererea statului
emitent ori a procurorului, măsura indisponibilizării, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile sau imobile în
vederea confiscării. Instanţa dispune prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Prezenţa
procurorului este obligatorie. Încheierea poate fi atacată odată cu sentinţa prevăzută la alin. (5).
(7) Atunci când se solicită confiscarea unei sume de bani, instanţa competentă schimbă cuantumul acesteia în unitatea
monetară a statului român, aplicând paritatea de schimb în vigoare la data pronunţării sentinţei.
(8) Atunci când se solicită confiscarea unui bun determinat, recunoaşterea hotărârii străine are loc numai dacă legea
română reglementează pentru fapta săvârşită măsura confiscării, în afară de cazul în care prin tratatul aplicabil se
prevede altfel sau atunci când legea română prevede pentru fapta săvârşită o sancţiune mai severă decât cea
prevăzută de legea statului emitent.
(9) Dispoziţiile art. 307 alin. (2)-(4), art. 319, 326 şi 327 se aplică în mod corespunzător, dacă nu contravin prezentei
secţiuni. Dispoziţiile art. 324 alin. (1)-(3) se aplică dacă nu se prevede altfel în tratatul dintre România şi statul emitent
sau, atunci când tratatul nu conţine dispoziţii în acest sens, dacă nu se convine altfel între autorităţile competente
române şi străine. Pentru România, autoritatea română competentă este Ministerul Justiţiei.
(10) Hotărârile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt puse în executare dacă au caracter executoriu şi nu este incident unul
din motivele prevăzute la art. 142 alin. (2) lit. a)-c), k) şi art. 321 alin. (1) lit. b)-h) şi alin. (4).
(11) Hotărârea definitivă prevăzută la alin. (5) se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 147: Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al
executării în regim de detenţie a pedepsei, precum şi a altor acte judiciare emise de autorităţile străine
(1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele
decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în
condiţiile tratatului aplicabil între România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta
domiciliază.
(2) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în
regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în
faza de urmărire penală, sau de către instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.
(3) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea deducerii perioadei executate în detenţie pe teritoriul
altui stat, se face dacă pedeapsa a fost executată în întregime sau a fost considerată ca fiind executată în statul străin,
iar aceste aspecte au fost confirmate de statul străin, urmând a fi dedusă perioada executată efectiv.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), lipsa unui tratat nu împiedică recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine,
dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
inculpatului sau a persoanei condamnate ori la reintegrarea sa. Dispoziţiile art. 137 alin. (1), art. 138, 141 şi ale art.
142 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Actele judiciare care emană de la o autoritate judiciară străină competentă pot fi recunoscute de către procurorul
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată, dacă aceasta se dovedeşte necesară
soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei persoanei cercetate ori a persoanei
condamnate sau la reintegrarea sa. Actului judiciar străin nu i se poate conferi, ca efect al recunoaşterii, o forţă
probantă mai mare decât cea pe care o are în statul emitent.
CAPIT OLUL IV: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale
emise de autorităţile judiciare române
SECŢ IUNEA 1: T ransferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în
executarea, în regim de detenţie, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate
Art. 148: Condiţii pentru transferarea în statul de executare a persoanelor deţinute în penitenciarele sau
unităţile medicale din România
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(1) Orice persoană condamnată în România care este cetăţean al unui stat terţ sau care trăieşte pe teritoriul unui alt
stat decât cel de cetăţenie şi doreşte să fie transferată pe teritoriul acestuia poate solicita direct sau prin intermediul
judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate desemnat pentru penitenciarul în care se află
aceasta ori al conducerii unităţii în care este internată iniţierea procedurii de transferare în statul de executare.
(2) În cazul în care persoana condamnată are cetăţenie multiplă, dintre care una este a statului român, cetăţenia
străină va fi considerată ca fiind dominantă numai dacă statul străin este statul pe teritoriul căruia cetăţeanul român
trăieşte. În cazul în care una dintre cetăţenii este a unui alt stat membru al Uniunii Europene, procedura prevăzută la
titlul VI se aplică cu prioritate, în afară de cazul în care respectivul stat membru a declarat că nu doreşte să preia
executarea pedepsei aplicate persoanei condamnate sau atunci când sunt incidente dispoziţiile art. 161 alin. (2).
Înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138 se transmit unui singur stat de executare o dată.
(3) În cazul persoanelor condamnate în România, care sunt cetăţeni ai unui stat terţ sau trăiesc pe teritoriul unui alt
stat decât cel de cetăţenie, procedura de transferare poate fi iniţiată în lipsa acordului persoanei condamnate, dacă
împotriva sa a fost dispusă măsura expulzării şi dacă această posibilitate este prevăzută în tratatul aplicabil între
România şi statul de executare.
(4) Procedura nu se iniţiază atunci când s-a dispus amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă ori înlăturarea sau modificarea pedepsei. Totodată, procedura nu se iniţiază atunci când persoana
condamnată s-a sustras de la executarea pedepsei, părăsind ţara, iar pentru punerea în executare a hotărârii
judecătoreşti s-a recurs anterior la procedura extrădării sau a mandatului european de arestare.
(5) Solicitarea iniţierii procedurii menţionate la alin. (1) nu atrage obligaţia transmiterii statului de executare a
înscrisurilor şi informaţiilor prevăzute la art. 138, atunci când:
a) se apreciază, fie de statul de executare, fie de autorităţile române competente, că executarea pedepsei în statul de
executare nu ar servi scopului de a facilita reabilitarea socială şi reintegrarea în societate a persoanei condamnate; sau
b) până la data iniţierii procedurii, persoana condamnată nu a achitat amenda penală, amenda judiciară, cheltuielile
judiciare avansate de stat, cele cuvenite părţilor şi despăgubirile civile; sau
c) persoana condamnată are de executat mai puţin de 6 luni închisoare sau ar putea fi liberată condiţionat înainte de
executarea în întregime a pedepsei în următoarele 6 luni; sau
d) hotărârea nu este definitivă sau împotriva hotărârii persoana a exercitat o cale extraordinară de atac; sau
e) persoana condamnată este cercetată într-o altă cauză penală; sau
f) persoana a fost condamnată pentru infracţiuni grave care au avut un ecou profund defavorabil în opinia publică din
România; sau
g) există indicii suficiente că, odată transferată, persoana condamnată ar putea fi pusă în libertate imediat sau într-un
termen mult prea scurt faţă de durata pedepsei rămase de executat potrivit legii române ori că limita maximă specială
a pedepsei prevăzute de legea statului emitent pentru infracţiunea săvârşită este mai mică decât limita maximă
specială prevăzută de legea penală română; sau
h) în urma consultării, statul de executare a declarat că nu este de acord să preia executarea pedepsei aplicate de
instanţa română.
(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5) lit. a)-c), f) şi g), solicitarea iniţierii procedurii menţionate la alin. (1) atrage
obligaţia de a transmite statului de executare informaţiile şi înscrisurile prevăzute la art. 138 atunci când persoana
condamnată a fost predată anterior, ca efect al unei cereri de extrădare formulate de Ministerul Justiţiei sau al unui
mandat european de arestare emis de instanţa română competentă, sub condiţia ca, în caz de condamnare, persoana
să fie returnată în statul de executare.
(7) Atunci când persoana se află internată într-o unitate medicală din România în executarea unei măsuri privative de
libertate aplicate acesteia ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(6) se aplică în mod
corespunzător.
Art. 149: Procedura prealabilă
(1) Obiectul procedurii prealabile îl constituie verificarea de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana condamnată, a condiţiilor prevăzute la
art. 148 alin. (5) lit. b)-f) şi a situaţiilor prevăzute la alin. (3).
(2) În cazul prevăzut la art. 148 alin. (3), judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate
efectuează verificările prevăzute la alin. (1) ca urmare a informării transmise de conducerea unităţii în care persoana
condamnată execută pedeapsa sau măsura privativă de libertate.
(3) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se
află persoana condamnată, verifică:
a) în cazul persoanelor care au fost predate anterior în baza unei cereri de extrădare formulate de către Ministerul
Justiţiei sau a unui mandat european de arestare emis de instanţa română competentă, dacă predarea s-a realizat sub
condiţia returnării în caz de condamnare, făcând menţiune despre aceasta în referatul prevăzut la alin. (5);
b) dacă persoana condamnată este de acord să fie transferată în statul de executare. În acest scop, judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana
condamnată, ascultă respectiva persoană, la locul de deţinere, în prezenţa unui avocat desemnat din oficiu sau ales şi,
dacă persoana condamnată solicită expres, a reprezentantului diplomatic sau consular al statului de executare,
întocmind în acest sens un proces-verbal semnat de judecător, persoana condamnată şi avocat. Totodată, îi aduce la
cunoştinţă că, potrivit legii române, consimţământul persoanei condamnate este irevocabil;
c) dacă faţă de persoana condamnată s-a aplicat măsura de siguranţă a expulzării.
(4) Atunci când, în funcţie de împrejurările cauzei, apreciază necesar, judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana condamnată, solicită:
a) departamentului de reintegrare socială din cadrul penitenciarului să întocmească un referat de evaluare a persoanei
condamnate, stabilind în acest sens un termen care nu poate fi mai mare de 10 zile;
b) solicită direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei consultarea autorităţii competente din statul de
executare cu privire la posibila eliberare a persoanei condamnate înainte de termen sau condiţionată şi cu privire la
procedura pe care statul de executare o va aplica în cazul transferării persoanei condamnate.
(5) Referatul întocmit de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru
penitenciarul în care se află persoana condamnată, procesul-verbal prevăzut la alin. (3) lit. b) şi înscrisurile şi
informaţiile prevăzute la art. 138 lit. a), c), d)-f), h) şi i) se transmit direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei.
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(6) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile prevăzute la art. 148 alin. (5) lit. b)-f), informează în acest sens direcţia
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi persoana condamnată.
(7) După primirea înscrisurilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (5), Ministerul Justiţiei ia măsuri în vederea traducerii,
dacă este cazul, şi sesizează statul de executare.
Art. 150: Procedura judiciară
(1) În cazul în care statul de executare este de acord ca persoana condamnată să fie transferată, direcţia de
specialitate din Ministerul Justiţiei transmite înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 149 alin. (5), precum şi cele
comunicate de statul de executare parchetului de pe lângă judecătoria în a cărui circumscripţie se află locul de deţinere,
în vederea sesizării instanţei competente. Sesizarea instanţei se face în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea
cauzei la parchet.
(2) Durata procedurii judiciare este de 30 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă. Instanţa judecă în complet
format dintr-un singur judecător. Instanţa hotărăşte în camera de consiliu, cu citarea persoanei condamnate. Prezenţa
procurorului este obligatorie.
(3) Instanţa verifică lucrările dosarului şi, în baza celor constatate, dispune prin sentinţă definitivă:
(i)transferarea în statul de executare a persoanei condamnate; sau
(ii)respingerea cererii de transferare. Instanţa stabileşte, dacă este cazul, un termen pentru reexaminarea de către
judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află
persoana condamnată, a situaţiei persoanei condamnate, care nu poate fi mai mic de un an.
(4) Hotărârea se comunică direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei, precum şi autorităţilor române competente
să asigure predarea persoanei condamnate.
SECŢIUNEA 2: Recunoaşterea şi executarea, pe teritoriul altor state, a hotărârilor judecătoreşti şi a
altor acte procedurale emise de autorităţile judiciare române
Art. 151: Delegarea executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de
libertate
(1) Executarea unei hotărâri judecătoreşti date de o instanţă română poate fi delegată unui stat terţ numai dacă
persoana condamnată se află pe teritoriul statului de executare şi sunt incidente unul sau mai multe din următoarele
cazuri:
a) persoana condamnată are reşedinţa obişnuită în celălalt stat;
b) persoana condamnată este cetăţean al celuilalt stat;
c) statul de executare este statul de origine a persoanei condamnate, iar acesta a declarat că este de acord să preia
executarea pedepsei;
d) dacă executarea pedepsei în celălalt stat este susceptibilă să amelioreze posibilităţile de reintegrare socială ale
persoanei condamnate;
e) dacă este vorba de o pedeapsă privativă de libertate care ar putea fi executată în celălalt stat, în continuarea unei
alte pedepse privative de libertate pe care persoana condamnată o execută sau urmează să o execute în acest stat, în
afară de cazul în care persoana condamnată urmează să fie adusă din statul de executare în România în baza unei
cereri de extrădare sau a unui mandat european de arestare ori transferată pentru executarea pedepsei aplicate de
autorităţile străine într-un penitenciar din România;
f) dacă se apreciază că instanţa de executare nu este în măsură să asigure executarea pedepsei, chiar recurgând la
emiterea unui mandat european de arestare sau la solicitarea extrădării, iar celălalt stat are această posibilitate.
(2) În acest sens, instanţa de executare, din oficiu sau la cererea procurorului competent ori a persoanei condamnate,
propune motivat direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei să solicite statului străin recunoaşterea şi executarea
hotărârii judecătoreşti şi transmite înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art. 138.
(3) Cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti se întocmeşte şi se transmite statului de executare
dacă, în urma controlului de regularitate internaţională, se constată că între România şi statul de executare există un
tratat aplicabil care conţine dispoziţii în acest sens. Lipsa unui tratat nu împiedică transmiterea cererii de recunoaştere şi
executare a hotărârii judecătoreşti atunci când statul de executare a declarat că este de acord să preia executarea
pedepsei sau a măsurii privative de libertate.
(4) La cerere se anexează actele prevăzute de tratatul internaţional aplicabil sau, în lipsa unui tratat, înscrisurile şi
informaţiile prevăzute la art. 138. Traducerea documentelor se efectuează de un traducător autorizat, la solicitarea
direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei.
Art. 152: Punerea în executare a altor dispoziţii penale din hotărârea judecătorească, precum şi a altor acte
procedurale emise de autorităţile judiciare române
Punerea în executare, pe teritoriul unui alt stat, a altor dispoziţii penale din hotărârea judecătorească şi a altor acte
procedurale emise de autorităţile judiciare române are loc în condiţiile tratatului aplicabil între România şi statul străin
sau, în lipsa acestuia, pe bază de reciprocitate, atunci când în urma consultării cu statul de executare se constată că
această condiţie este îndeplinită.
TITLUL VI: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în
aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea
principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care
impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea
Europeană
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 153: Domeniul de aplicare
(1) Prezentul titlu se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene care au transpus Decizia-cadru
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul
hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor
în Uniunea Europeană. În relaţia cu statele membre care nu au transpus decizia-cadru sunt aplicabile dispoziţiile titlului
V.
(2) Prezentul titlu se aplică şi în relaţia cu statele cu care România a încheiat un tratat care conţine dispoziţii similare
deciziei-cadru.
Art. 154: Competenţa autorităţilor judiciare române
(1) Atunci când România este stat de executare, iar persoana condamnată este deţinută într-un alt stat membru al
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Uniunii Europene, recunoaşterea şi punerea în executare, pe teritoriul României, a hotărârii judecătoreşti străine, în
vederea transferării persoanei condamnate, este de competenţa curţii de apel în a cărei circumscripţie aceasta
domiciliază. În cazul în care persoana condamnată nu are domiciliul pe teritoriul României, competenţa aparţine Curţii
de Apel Bucureşti.
(2) Atunci când România este stat de executare, iar persoana condamnată se află pe teritoriul României,
recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent sunt de competenţa curţii
de apel în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază persoana condamnată. În cazul în care persoana condamnată nu
are domiciliul pe teritoriul României, competenţa aparţine Curţii de Apel Bucureşti. Atunci când persoana condamnată
se află în România, în executarea unei pedepse, competenţa recunoaşterii şi punerii în executare aparţine curţii de apel
în a cărei circumscripţie teritorială se află instanţa locului de deţinere.
(3) Atunci când România este stat de executare, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este competent să
primească cererea statului emitent formulată potrivit art. 173. În cazul art. 173 alin. (9), parchetul competent să
primească hotărârea judecătorească şi certificatul este cel de pe lângă curtea de apel prevăzută la alin. (4).
(4) În cazul prevăzut la art. 173 alin. (9), curtea de apel din care face parte judecătorul care a luat măsura preventivă
sau pe lângă care funcţionează parchetul din care face parte procurorul care a luat măsura preventivă este
competentă să recunoască şi să pună în executare hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent.
(5) Atunci când România este stat emitent, iar persoana condamnată se află pe teritoriul altui stat membru al Uniunii
Europene, competenţa de a solicita acestui din urmă stat luarea unei măsuri preventive şi recunoaşterea şi punerea în
executare a hotărârii judecătoreşti române aparţine instanţei de executare.
Art. 155: Competenţa autorităţilor administrative române
(1) Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, îndeplineşte, după caz, atribuţiile prevăzute la art. 164 şi 176,
precum şi orice alte atribuţii prevăzute în prezentul titlu.
(2) Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române:
a) asigură transferarea, sub escortă, din România în statul de executare, a persoanei condamnate, potrivit art. 158
alin. (3);
b) informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, curtea de apel competentă şi instanţa de
executare cu privire la transferarea persoanei condamnate din România în statul de executare;
c) la solicitarea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea căii extraordinare de atac asigură aducerea, sub escortă,
din statul de executare în România a persoanei transferate, în afară de cazul în care sarcina aducerii în ţară revine
statului de executare.
(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor:
a) informează persoanele condamnate aflate în penitenciarele din România, cărora li se pot aplica prevederile
prezentului titlu, cu privire la dreptul acestora de a solicita executarea pedepsei în statul de executare;
b) asigură preluarea, la data aducerii în ţară a persoanei condamnate, transferate potrivit art. 158 alin. (1);
c) după primirea în penitenciara persoanei condamnate transferate potrivit art. 158 alin. (1), informează curtea de apel
competentă şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei:
(i)cu privire la locul de deţinere, regimul de executare stabilit şi măsurile luate, dacă este cazul;
(ii)atunci când persoana condamnată a evadat şi nu a fost posibilă prinderea sa;
d) la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul hotărât de instanţa de judecată în cazul liberării condiţionate,
precum şi la orice altă dată hotărâtă de organele judiciare competente în situaţiile anume prevăzute de lege, comunică
de îndată Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră punerea în libertate a persoanelor
condamnate, transferate potrivit art. 158 alin. (1). Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează direcţia de
specialitate din Ministerul Justiţiei, dacă în termenul prevăzut la art. 169 lit. c) persoana eliberată a părăsit teritoriul
României;
e) în cazul liberării condiţionate ori graţierii restului rămas neexecutat din pedeapsă, comunică direcţiei de specialitate
din cadrul Ministerului Justiţiei numărul de zile rămase de executat.
Art. 156: Legea care guvernează executarea
(1) În cazul în care România este stat de executare, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicate
printr-o hotărâre judecătorească, recunoscută de instanţa română, este guvernată de legea română. Din durata
pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate
executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi,
dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform
legislaţiei statului emitent.
(2) Amnistia sau graţierea poate fi aplicată atât de statul român, cât şi de statul emitent.
(3) Atunci când România este stat emitent, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, aplicată printr-o
hotărâre judecătorească recunoscută de autoritatea competentă a statului de executare, este guvernată de legea
statului de executare. Amnistia sau graţierea poate fi aplicată atât de statul român, cât şi de statul de executare.
(4) Dispoziţiile art. 139 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 157: Tranzitarea
(1) Tranzitarea teritoriului României a unei persoane transferate dintr-un stat membru într-un alt stat membru al
Uniunii Europene se aprobă de direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, pe baza cererii statului solicitant.
(2) Cererea se formulează în scris şi va fi însoţită de copia certificatului prevăzut în anexa nr. 5. În cazul în care
certificatul nu este însoţit de o traducere în limba română, statul solicitant poate cere permisiunea de a transmite
ulterior traducerea în limba română. Autoritatea română competentă să primească cererea de tranzitare este Centrul
de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Nu este necesară aprobarea tranzitării, în cazul în care persoana este transportată cu avionul şi nu este prevăzută
o escală pe teritoriul României. În cazul unei escale neplanificate, tranzitarea se aprobă pe baza unei cereri formulate
verbal şi a certificatului. Cererea va fi confirmată în scris, în termen de cel mult 24 de ore, de către autoritatea
competentă a statului solicitant. Prin excepţie de la alin. (1), tranzitarea teritoriului României se aprobă de către
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
(4) O pedeapsă aplicată în România împotriva persoanei prevăzute la alin. (1) nu constituie un impediment în ceea ce
priveşte tranzitarea teritoriului României. Instanţa de executare, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul
Ministerului Justiţiei, a Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
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Române sau a organului la care se află spre executare mandatul de executare a pedepsei ori hotărârea
judecătorească, verifică dacă poate fi solicitată predarea persoanei care va tranzita teritoriul României sau punerea în
executare a pedepsei sau a măsurii privative de libertate pe teritoriul statului membru în care persoana este
transferată.
(5) Dacă faţă de persoana care va tranzita teritoriul României a fost emis un mandat de arestare preventivă ori s-a
dispus o măsură privativă de libertate, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa pe
rolul căreia se află cauza, din oficiu, la sesizarea direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei, a Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau a organului la care se află spre
executare mandatul de executare a pedepsei ori hotărârea judecătorească, verifică dacă poate fi cerută predarea
persoanei care va tranzita teritoriul României sau dacă poate fi solicitată statului membru în care persoana este
transferată preluarea urmăririi penale sau a judecăţii.
(6) În aplicarea alin. (1), Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, decide, pe baza referatului întocmit de Centrul
de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu privire la cererea de
tranzit, în termen de cel mult 3 zile de la primirea acesteia. Decizia va fi amânată până la primirea traducerii solicitate
conform dispoziţiilor alin. (2).
(7) Cheltuielile ocazionate de tranzitarea pe teritoriul României sunt suportate de statul solicitant, cu excepţia situaţiei
când acesta ar suporta cheltuielile ocazionate de o cerere similară formulată de autorităţile române. În acest sens,
Ministerul Justiţiei poate solicita o asigurare de reciprocitate.
(8) Cererea de tranzitare a teritoriului unui alt stat membru privind o persoană care urmează să fie transferată din
România în statul emitent se formulează de direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, la sesizarea Centrului de
Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau a statului emitent.
Art. 158: Transferarea, sub escortă, a persoanei condamnate
(1) Transferarea din statul emitent în România a unei persoane condamnate are loc la data stabilită de comun acord
de autorităţile competente române şi cele ale statului emitent, în termen de cel mult 30 de zile de la rămânerea
definitivă a hotărârii prevăzute la art. 166.
(2) În cazul în care circumstanţe neprevăzute împiedică transferarea persoanei condamnate în termenul stabilit,
autorităţile prevăzute la alin. (1) se contactează reciproc fără întârziere şi stabilesc o nouă dată. În acest caz,
transferarea se efectuează în termen de 10 zile de la noua dată astfel stabilită.
(3) Transferarea din România în statul de executare a persoanei condamnate, aflate în executarea pedepsei într-un
penitenciar din România, are loc la data stabilită de comun acord de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi autoritatea competentă a statului de executare, în termen de cel
mult 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii date de autoritatea competentă a statului de executare.
Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 159: Consecinţele transferării persoanei condamnate
Atunci când România este stat emitent, punerea în executare, după caz, a pedepsei sau măsurii privative de libertate
sau a restului rămas neexecutat este de competenţa instanţei române, ori de câte ori:
a) certificatul şi hotărârea sunt retrase mai înainte ca statul de executare să pună în executare pedeapsa sau măsura
privativă de libertate;
b) statul de executare refuză să recunoască şi să pună în executare pedeapsa sau măsura privativă de libertate
aplicată de instanţa română;
c) statul de executare renunţă în mod expres la dreptul său de executare;
d) statul de executare arată că nu mai poate executa pedeapsa sau măsura privativă de libertate, întrucât persoana
condamnată a evadat şi nu a fost găsită pe teritoriul său;
e) statul de executare arată că nu poate pune în executare pedeapsa sau măsura privativă, întrucât persoana
condamnată nu a fost găsită pe teritoriul său.
Art. 160: Cheltuielile
(1) Cheltuielile aferente transferării persoanei condamnate, sub escortă, din statul emitent în România, se suportă de
statul emitent. Statul emitent suportă orice alte cheltuieli efectuate exclusiv pe teritoriul său anterior transferării
persoanei condamnate.
(2) Cheltuielile aferente transferării, sub escortă, a persoanei condamnate din România în statul de executare se
suportă de statul român. Statul român suportă orice alte cheltuieli efectuate exclusiv pe teritoriul său, anterior
transferării persoanei condamnate.
Art. 161: Aplicarea în timp
(1) România, în calitate de stat emitent şi de executare, aplică dispoziţiile prezentului titlu recunoaşterii şi executării
hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a prezentei legi*).
*) - Art. 149 alin. (1), devenit în forma republicată art. 161 alin. (1), a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr.
300/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 11 decembrie 2013.
(2) Atunci când un alt stat membru al Uniunii Europene declară că, în calitate de stat de executare, nu aplică Decizia-
cadru 2008/909/JAI hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate înainte de 5 decembrie 2011, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor române pe teritoriul acelui stat se solicită potrivit procedurii prevăzute la titlul V.
(3) Dispoziţiile titlului V se aplică şi atunci când statul emitent este un alt stat membru al Uniunii Europene, care declară
că nu aplică decizia-cadru prevăzută la alin. (2) hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate înainte de 5 decembrie
2011.
CAPIT OLUL II: Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau măsurilor privative de
libertate aplicate de instanţele altor state membre ale Uniunii Europene
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune
Art. 162: Condiţii generale
Hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele altor state membre ale Uniunii Europene se recunosc şi se execută
pe teritoriul României în baza principiului încrederii reciproce şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol, dacă
sunt de natură să producă efecte juridice potrivit legii penale române şi nu contravin ordinii publice a statului român.
Art. 163: Motive de nerecunoaştere şi neexecutare
(1) O hotărâre judecătorească dată în alt stat membru al Uniunii Europene nu va fi recunoscută şi pusă în executare în
România, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 167, atunci când:
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a) persoana a fost condamnată definitiv în România pentru aceleaşi fapte penale. În cazul în care hotărârea
judecătorească străină a fost dată şi pentru alte fapte penale, instanţa poate dispune recunoaşterea parţială a
acesteia, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii;
b) persoana a fost condamnată într-un alt stat pentru aceleaşi fapte penale, iar hotărârea judecătorească străină dată
în acest stat a fost anterior recunoscută şi pusă în executare pe teritoriul României;
c) persoana condamnată beneficiază în România de imunitate de jurisdicţie penală;
d) pedeapsa a fost aplicată unei persoane care nu răspunde penal potrivit legii penale române;
e) pedeapsa constă într-o măsură care constă în asistenţă psihiatrică sau medicală care nu poate fi executată în
România sau, după caz, prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi supravegheat în România, în
conformitate cu sistemul naţional juridic sau de sănătate;
f) atunci când, potrivit legii penale române, a intervenit prescripţia executării pedepsei;
g) atunci când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, în afară de cazul în care statul emitent
informează că, în conformitate cu legislaţia sa:
(i)persoana a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-
mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în
caz de neprezentare; sau
(ii)persoana, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat
din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod efectiv de către
avocatul respectiv; sau
(iii)după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi a fost încunoştinţată că hotărârea este supusă unei căi
de atac, ocazie cu care instanţa competentă poate verifica hotărârea atacată inclusiv pe baza unor probe noi, şi că, în
urma soluţionării căii de atac, la judecarea căreia poate participa personal, hotărârea de condamnare poate fi
desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la calea de atac, fie nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac.
(2) Hotărârea judecătorească dată în alt stat membru al Uniunii Europene nu va fi recunoscută sau, dacă a fost
recunoscută, nu va fi pusă în executare, atunci când, potrivit legii române, a intervenit amnistia, graţierea,
dezincriminarea faptei, precum şi în orice alte cazuri prevăzute de lege.
(3) De la caz la caz, luând în considerare circumstanţele specifice ale cauzei şi după consultarea autorităţii competente
a statului emitent, instanţa poate refuza recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti transmise de statul
emitent, dacă:
a) persoana este cercetată în România pentru aceeaşi faptă penală pentru care a fost condamnată în străinătate. În
cazul în care hotărârea judecătorească a fost dată şi pentru alte fapte penale, instanţa poate dispune recunoaşterea
parţială a acesteia, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii;
b) atunci când statul emitent a respins cererea formulată în temeiul art. 170 alin. (1).
Art. 164: Atribuţiile Ministerului Justiţiei
Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent:
a) să primească hotărârea şi certificatul prevăzut în anexa nr. 5, transmise de către statul emitent, traduse în limba
română, în afară de cazul în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 173 alin. (9);
b) în cazul persoanelor condamnate, aflate în alte state membre ale Uniunii Europene, în executarea unei pedepse, să
primească cererile acestora de iniţiere a procedurii de transmitere de către statul emitent a hotărârii judecătoreşti şi a
certificatului;
c) să solicite statului emitent, din oficiu sau la cererea persoanei condamnate, să transmită hotărârea judecătorească
şi certificatul;
d) să se consulte, din oficiu sau la cererea instanţei competente, cu autoritatea competentă din statul emitent;
e) să efectueze controlul de regularitate şi să solicite, după caz:
(i)completarea sau corectarea certificatului;
(ii)declaraţia persoanei condamnate;
(iii)notificarea adresată acesteia, prevăzută în anexa nr. 6;
(iv)atunci când pedeapsa aplicată este o măsură privativă de libertate, o copie a oricărui raport sau a oricărei
constatări medico-legale ori a oricăror altor acte medicale care să ateste starea fizică şi mintală a persoanei,
tratamentul urmat de aceasta pe teritoriul statului emitent şi eventualele recomandări pentru continuarea tratamentului
în România;
f) să suspende transmiterea către instanţa română competentă a hotărârii şi a certificatului, atunci când certificatul
este incomplet sau nu corespunde hotărârii judecătoreşti ori lipseşte unul din documentele menţionate la lit. e) pct. (iii)
şi (iv);
g) să restituie hotărârea judecătorească şi certificatul, în cazul în care statul emitent nu a transmis documentele
prevăzute la lit. f), până la expirarea unui termen de 60 de zile;
h) să verifice domiciliul persoanei condamnate, în vederea stabilirii autorităţii prevăzute la art. 154;
i) să refuze iniţierea procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine, atunci când, la data primirii acesteia,
din pedeapsa aplicată persoanei condamnate au rămas de executat mai puţin de 6 luni, cu excepţia cazului în care
persoana condamnată se află pe teritoriul României;
j) să informeze autoritatea competentă a statului emitent cu privire la demersurile efectuate potrivit art. 165 alin. (1);
k) să comunice, la cererea expresă a statului emitent, informaţii cu privire la liberarea condiţionată a persoanei
condamnate.
SECŢ IUNEA 2: T ransferarea persoanelor condamnate, deţinute în alte state membre ale Uniunii
Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau
unitate sanitară din România
Art. 165: Măsuri premergătoare sesizării instanţei
(1) În cazul în care se constată că statul emitent a transmis hotărârea judecătorească şi certificatul prevăzut în anexa
nr. 5, precum şi, dacă este cazul, informaţiile prevăzute la art. 164 lit. e) pct. (ii)-(iv), Ministerul Justiţiei, prin direcţia
de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie domiciliază persoana
condamnată, în vederea sesizării curţii de apel. Sesizarea instanţei se face în termen de cel mult 20 de zile de la data
înregistrării cauzei la parchet.
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(2) Procurorul, primind dosarul, verifică dacă:
a) executarea hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent în România ar fi contrară principiului non bis in idem;
b) persoana condamnată este cercetată penal în România pentru aceleaşi infracţiuni pentru care a fost pronunţată
hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent;
c) persoana condamnată este cercetată penal în România pentru alte infracţiuni decât cele pentru care a fost
pronunţată hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent. Dacă este cazul, informează procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare cu privire la
efectele regulii specialităţii şi, atunci când nu sunt incidente dispoziţiile art. 167 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), solicită
transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 87 alin. (1);
d) este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 163.
(3) Informaţiile necesare verificărilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) sunt comunicate procurorului, în termen de cel
mult 5 zile de la data primirii solicitării.
(4) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile alin. (2) lit. c), se informează procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală sau instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare, cu privire la dreptul
persoanei condamnate de a i se aplica regula specialităţii, potrivit art. 169.
(5) Dacă, până la sesizarea instanţei, statul emitent îşi retrage certificatul, procurorul dispune clasarea şi restituie
dosarul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 166: Durata şi obiectul procedurii judiciare de recunoaştere şi punere în executare a hotărârii
judecătoreşti
(1) Preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta fixează termenul de judecată, care nu poate fi mai mare
de 10 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă. Durata procedurii este de 30 de zile de la data înregistrării cauzei la
instanţă, afară de cazul în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 170 alin. (1). În acest caz, durata procedurii este de 60
de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(2) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citarea persoanei
condamnate. Participarea procurorului este obligatorie.
(3) Obiectul procedurii îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 167 şi, în cazul în care sunt îndeplinite,
punerea în executare a hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent. Dispoziţiile civile, dispoziţiile referitoare la
pedepsele pecuniare, măsurile asigurătorii sau cheltuielile judiciare, precum şi orice dispoziţii din hotărârea
judecătorească transmisă de statul emitent, altele decât cele privind executarea pedepsei închisorii sau a măsurii
privative de libertate, nu constituie obiectul prezentei proceduri.
(4) În cazul în care persoana a fost condamnată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiilor se face pentru
fiecare infracţiune în parte. Atunci când condiţiile sunt îndeplinite doar pentru o parte din infracţiuni, instanţa poate
dispune recunoaşterea parţială a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, anterior pronunţării sentinţei prevăzute la alin.
(6), instanţa solicită statului emitent, direct sau prin intermediul direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei, să
precizeze dacă şi în ce condiţii este de acord cu recunoaşterea parţială, precum şi dacă îşi retrage certificatul.
(5) Dacă, înainte de soluţionarea definitivă a cauzei, statul emitent îşi retrage certificatul, instanţa respinge cererea ca
nesusţinută.
(6) Instanţa examinează hotărârea judecătorească străină, verifică lucrările dosarului şi, în baza celor constatate,
pronunţă una din următoarele soluţii:
a) dispune, prin sentinţă, executarea în România a pedepsei aplicate de instanţa statului emitent;
b) în cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanţa străină nu corespunde cu natura sau durata pedepsei
prevăzute de legea penală română pentru infracţiuni similare, adaptează, prin sentinţă, pedeapsa aplicată de instanţa
statului emitent, potrivit alin. (8) şi (9);
c) dispune, prin sentinţă, respingerea cererii de executare în România a hotărârii judecătoreşti transmise de statul
emitent.
(7) În vederea pronunţării uneia din soluţiile prevăzute la alin. (6), instanţa poate consulta, direct sau prin intermediul
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, autoritatea competentă a statului emitent, fără ca procedura
consultărilor să prelungească durata prevăzută la alin. (1).
(8) În cazul prevăzut la alin. (6) lit. b), instanţa de judecată adaptează pedeapsa aplicată prin hotărârea transmisă de
statul emitent, atunci când:
a) natura acesteia nu corespunde, sub aspectul denumirii sau al regimului, cu pedepsele reglementate de legea penală
română;
b) durata acesteia depăşeşte, după caz, limita maximă specială a pedepsei prevăzute de legea penală română pentru
aceeaşi infracţiune sau limita maximă generală a pedepsei închisorii prevăzute de legea penală română ori atunci când
durata pedepsei rezultante aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni depăşeşte totalul pedepselor stabilite pentru
infracţiuni concurente sau limita maximă generală a pedepsei închisorii admisă de legea penală română. Adaptarea de
către instanţa de judecată a pedepsei aplicate de instanţa statului emitent constă în reducerea pedepsei până la limita
maximă admisă de legea penală română pentru infracţiuni similare.
(9) Pedeapsa stabilită de instanţa română potrivit alin. (6) trebuie să corespundă, pe cât posibil, din punctul de vedere
al naturii sau duratei, cu cea aplicată de statul emitent şi nu va agrava situaţia persoanei condamnate. Pedeapsa
aplicată în statul emitent nu poate fi convertită într-o pedeapsă pecuniară.
(10) Sentinţa prevăzută la alin. (6) se redactează în cel mult 10 zile de la pronunţare şi se comunică persoanei
condamnate direct sau prin intermediul autorităţii desemnate de statul emitent.
(11) Împotriva sentinţei prevăzute la alin. (6) pot declara apel, în termen de 10 zile, procurorul şi persoana
condamnată. Pentru procuror, termenul curge de la pronunţare. Pentru persoana condamnată, termenul curge de la
comunicarea copiei de pe dispozitiv. Dosarul va fi înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar apelul se judecă în 10
zile, în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie.
(12) Punerea în executare a pedepsei se face potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură penală. Instanţa comunică
hotărârea definitivă şi un exemplar al mandatului de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori al
sentinţei, după caz, autorităţii competente a statului emitent, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi, în copie, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Justiţiei. Hotărârea definitivă prevăzută la alin. (6) lit. c) se comunică autorităţii competente a statului emitent şi
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
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(13) Dacă, după emiterea mandatului de executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, statul emitent:
a) îşi retrage certificatul, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe
viaţă. Anularea se dispune prin sentinţă definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate,
cu participarea procurorului. În acest caz, sentinţa de recunoaştere a hotărârii penale străine urmează să producă
efecte juridice numai sub aspectul stării de recidivă, în afară de cazul în care transferarea nu mai este posibilă pe motiv
de acordare a amnistiei ori ca urmare a faptului că s-a stabilit ulterior că persoana nu se face vinovată de săvârşirea
infracţiunii ori ca urmare a decesului persoanei condamnate în statul emitent;
b) transmite un nou certificat pentru executarea unei alte pedepse, dispoziţiile din Codul de procedură penală
referitoare la contestaţia la executare, care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului titlu, se aplică în mod
corespunzător. În acest caz, instanţa de executare este curtea de apel care a pronunţat sentinţa prevăzută la alin. (6).
(14) Dacă, după transferarea persoanei condamnate, statul emitent transmite un nou certificat pentru executarea unei
alte pedepse, dispoziţiile art. 171 se aplică în mod corespunzător.
(15) În cazul în care instanţa a refuzat recunoaşterea hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent, cererea
persoanei condamnate sau a statului emitent poate fi reexaminată dacă au intervenit elemente noi.
(16) În cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească
sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în
România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunţat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispoziţiile din
Codul de procedură penală referitoare la contestaţia la executare se aplică în mod corespunzător.
Art. 167: Condiţii speciale de recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti străine
(1) Instanţa română recunoaşte şi pune în executare hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent, dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) hotărârea este definitivă şi executorie;
b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o
infracţiune şi autorul ar fi fost sancţionabil. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni,
verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte;
c) persoana condamnată are cetăţenie română;
d) persoana condamnată este de acord să execute pedeapsa în România. Consimţământul nu este necesar atunci
când persoana condamnată este cetăţean român şi trăieşte pe teritoriul României sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul
României, va fi expulzată în România. Dacă este necesar, în raport cu vârsta ori cu starea fizică sau mintală a
persoanei condamnate, consimţământul poate fi dat de reprezentantul acesteia;
e) nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 163.
(2) Hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent poate fi recunoscută şi pusă în executare şi atunci când
persoana condamnată nu are cetăţenie română, dar trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe
teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi nu va pierde dreptul de şedere permanentă în România.
Consimţământul persoanei condamnate este obligatoriu.
Art. 168: Executarea hotărârii judecătoreşti străine ca efect al unui mandat european de arestare
(1) Atunci când, potrivit art. 98 alin. (2), predarea unui cetăţean român din România, în baza unui mandat european
de arestare, s-a efectuat sub condiţia transferării acestuia, în caz de condamnare în vederea executării pedepsei, într-
un penitenciar sau unitate medicală din România, consimţământul prevăzut la art. 167 alin. (1) lit. d) nu mai este
necesar.
(2) Transferarea în România, în vederea executării pedepsei, se face în baza certificatului prevăzut în anexa nr. 5 şi a
hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent.
(3) Preluarea sub escortă a persoanei condamnate, primirea şi ţinerea în penitenciar a acesteia se fac în baza sentinţei
prin care s-a dispus anterior predarea persoanei condamnate şi, dacă este cazul, a sentinţei prin care s-a acordat
consimţământul cercetării acesteia şi pentru alte infracţiuni decât cele care au făcut obiectul primei sentinţe. Ţinerea în
penitenciar în baza acestei sentinţe se face pe o durată ce nu poate depăşi 90 de zile de la data preluării persoanei
condamnate. Termenul de 90 de zile se deduce din pedeapsa aplicată persoanei condamnate.
(4) După transferarea în România a persoanei condamnate, punerea în executare a hotărârii pronunţate de instanţa
statului emitent se va efectua de către instanţa română competentă, potrivit art. 172.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică numai dacă certificatul şi hotărârea judecătorească sunt transmise de statul
emitent în termen de cel mult 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească poate fi pusă în executare. În cazul în
care certificatul şi hotărârea judecătorească sunt transmise după expirarea acestui termen, sunt aplicabile dispoziţiile
art. 166.
Art. 169: Regula specialităţii
Persoana transferată în România dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene nu poate fi cercetată penal sau
sancţionată cu o altă pedeapsă privativă de libertate, pentru o infracţiune săvârşită anterior transferării sale, alta decât
cea pentru care este transferată, în afară de cazul în care:
a) persoana condamnată a fost de acord să fie transferată în România; sau
b) persoana condamnată a renunţat în mod expres la dreptul de a i se aplica regula specialităţii în privinţa infracţiunilor
săvârşite anterior transferării în România. În cazul persoanei condamnate transferate în România, procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată procedează la ascultarea persoanei
condamnate, în prezenţa avocatului ales sau numit din oficiu. Declaraţia se consemnează în scris şi se semnează de
persoana condamnată, de avocat, de organul de urmărire penală ori de preşedintele completului de judecată şi grefier,
precum şi de un interpret, când declaraţia a fost luată printr-un interpret. Declaraţia de renunţare la regula specialităţii
este irevocabilă; sau
c) persoana condamnată nu a părăsit teritoriul României în termen de 45 de zile de la punerea sa definitivă în libertate,
cu toate că putea şi avea permisiunea de a părăsi teritoriul României sau, deşi a ieşit din România în acest interval de
timp, a revenit ulterior, de bunăvoie, sau a fost adusă înapoi, în mod legal, dintr-un stat terţ; sau
d) fapta nu este sancţionată de legea română cu o pedeapsă sau măsură privativă de libertate sau cercetările penale
nu au ca urmare aplicarea unei măsuri care limitează libertatea personală; sau
e) persoana condamnată ar putea fi pasibilă de o pedeapsă sau o măsură care nu implică privarea de libertate, în
special o sancţiune pecuniară sau o măsură echivalentă, chiar şi în cazul în care sancţiunea sau măsura poate duce la o
restrângere a libertăţii personale; sau
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f) în orice alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-e), atunci când statul emitent este de acord ca persoana să fie
cercetată penal sau sancţionată pentru o infracţiune săvârşită anterior transferării sale.
Art. 170: Procedura de solicitare a consimţământului statului emitent
(1) În cazul în care nu sunt incidente dispoziţiile art. 169 lit. a), d) şi e), cererea pentru acordarea consimţământului se
formulează de curtea de apel sesizată potrivit art. 166, din oficiu sau la propunerea motivată a procurorului. Cererea
de acordare a consimţământului cuprinde informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1), transmise de procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare. Cererea de
acordare a consimţământului se traduce de un traducător autorizat şi se transmite, direct sau prin intermediul direcţiei
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, autorităţii competente a statului emitent. În acest caz, curtea de apel
amână judecata cauzei şi fixează un termen de judecată care nu poate fi mai mic de 15 zile, calculat de la data
transmiterii cererii autorităţii competente a statului emitent.
(2) În cazul persoanei condamnate transferate în România, atunci când nu sunt incidente dispoziţiile art. 169 lit. a)-e),
cererea pentru acordarea consimţământului se formulează de instanţa competentă, potrivit art. 89 alin. (3). Cererea
de acordare a consimţământului cuprinde informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1), se traduce de un traducător
autorizat şi se transmite, direct sau prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, autorităţii
competente a statului emitent.
(3) Garanţiile solicitate de statul emitent se furnizează de autoritatea judiciară solicitantă, cu excepţia celor prevăzute
la art. 91 alin. (2).
SECŢ IUNEA 3: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state
membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România
Art. 171: Măsuri premergătoare
(1) În cazul în care se constată că statul emitent a transmis hotărârea judecătorească şi certificatul prevăzut în anexa
nr. 5, precum şi, dacă este cazul, informaţiile prevăzute la art. 164 lit. e) pct. (ii)-(iv), Ministerul Justiţiei, prin direcţia
de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă curtea de apel competentă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul prevăzut la art. 173 alin. (9).
(3) Atunci când procurorul, din verificările efectuate potrivit art. 165 alin. (2), constată că persoana a fost condamnată
şi în România şi se află în evidenţa unui serviciu de probaţiune, informează serviciul de probaţiune competent cu privire
la cererea de executare, în regim de detenţie, a pedepsei detenţiunii pe viaţă ori a închisorii sau a măsurii privative de
libertate formulate de statul emitent sau de persoana condamnată.
(4) Dispoziţiile art. 165 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 172: Procedura de recunoaştere şi executare a pedepsei sau măsurii privative de libertate
(1) Sesizarea instanţei se face în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cauzei la parchet sau cu cel puţin 5
zile înainte de expirarea duratei măsurii arestării dispuse potrivit art. 173 alin. (9). Preşedintele instanţei sau judecătorul
delegat de acesta fixează termenul de judecată, care nu poate fi mai mare de 3 zile de la data înregistrării cauzei la
instanţă. Durata procedurii este de 30 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(2) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, cu citarea persoanei
condamnate. Participarea procurorului este obligatorie.
(3) Obiectul procedurii îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 167 şi, în cazul în care sunt îndeplinite,
recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti străine. Dispoziţiile civile, dispoziţiile referitoare la
pedepsele pecuniare, măsurile asigurătorii sau cheltuielile judiciare, precum şi orice dispoziţii, altele decât cele privind
executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii sau a măsurii privative de libertate, din hotărârea
judecătorească străină, nu constituie obiectul prezentei proceduri.
(4) În cazul în care persoana a fost condamnată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiilor se face pentru
fiecare infracţiune în parte. Atunci când condiţiile sunt îndeplinite doar pentru o parte din infracţiuni, instanţa poate
dispune recunoaşterea parţială a hotărârii penale străine. În acest caz, anterior pronunţării sentinţei prevăzute la alin.
(7), instanţa va solicita statului emitent, direct sau prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Justiţiei, să precizeze în ce condiţii este de acord cu recunoaşterea parţială şi dacă îşi retrage certificatul.
(5) La cererea expresă a statului emitent sau din oficiu, instanţa de judecată poate lua, înainte de pronunţarea
sentinţei prevăzute la alin. (7), una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. Durata măsurii
preventive nu poate fi mai mare de 60 de zile. Măsurile preventive încetează de drept la expirarea termenului prevăzut
de lege ori stabilit de organele judiciare sau atunci când, înainte de pronunţarea unei hotărâri de recunoaştere a
hotărârii judecătoreşti străine, durata arestării a atins durata pedepsei închisorii aplicate în străinătate. Dispoziţiile art.
173 alin. (2), (5), (6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
(6) Dacă înainte de soluţionarea cauzei statul emitent îşi retrage certificatul, instanţa respinge cererea ca nesusţinută.
(7) Dispoziţiile art. 166 alin. (5)-(9), (13) şi (15) se aplică în mod corespunzător. Sentinţa se redactează în 10 zile de
la data pronunţării. Împotriva sentinţei pot declara apel, în termen de 10 zile, procurorul şi persoana condamnată.
Pentru procuror, termenul curge de la pronunţare. Pentru persoana condamnată, termenul curge de la pronunţare sau,
în cazul în care a lipsit atât de la dezbateri, cât şi de la pronunţare, de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Dosarul
va fi înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar apelul se judecă în 10 zile, în camera de consiliu, cu citarea
persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie.
(8) Hotărârea definitivă se comunică autorităţii competente a statului emitent şi direcţiei de specialitate din cadrul
Ministerului Justiţiei. Punerea în executare a pedepsei sau a măsurii privative de libertate se face potrivit dispoziţiilor din
Codul de procedură penală.
(9) Dispoziţiile art. 141 alin. (15) se aplică în mod corespunzător.
Art. 173: Măsurile preventive luate anterior transmiterii hotărârii judecătoreşti şi a certificatului
(1) La cererea expresă a statului emitent, faţă de persoana condamnată se poate lua, anterior transmiterii hotărârii
judecătoreşti şi a certificatului prevăzut în anexa nr. 5, una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură
penală.
(2) Cererea trebuie să menţioneze infracţiunea pentru care a fost condamnată persoana, data şi locul unde
infracţiunea a fost săvârşită, pedeapsa aplicată, precum şi semnalmentele, cât mai precise posibil, ale acesteia. Cererea
trebuie, de asemenea, să cuprindă o descriere a infracţiunilor săvârşite.
(3) În vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanei condamnate, parchetul prevăzut la art. 154 alin. (3)
poate solicita darea în urmărire, potrivit Codului de procedură penală.
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(4) Atunci când, potrivit Codului de procedură penală, luarea unei măsuri preventive este de competenţa procurorului,
organul judiciar competent să dispună asupra măsurii preventive este procurorul din cadrul parchetului de pe lângă
curtea de apel în a cărui circumscripţie teritorială a fost prinsă persoana condamnată. Atunci când, potrivit Codului de
procedură penală, luarea măsurii preventive este de competenţa judecătorului, organul judiciar competent să dispună
asupra măsurii preventive este judecătorul din cadrul curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială a fost prinsă
persoana condamnată.
(5) Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ţinându-se seama de pedeapsa aplicată în statul emitent, de natura
infracţiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura.
(6) Măsura arestării poate fi luată faţă de persoana condamnată în cazul în care infracţiunea săvârşită face parte din
una dintre categoriile de infracţiuni prevăzute la art. 97 alin. (1) şi există una dintre următoarele situaţii:
a) persoana condamnată a fugit din statul emitent, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, judecată sau de
la executarea pedepsei, şi s-a refugiat pe teritoriul României; sau
b) pedeapsa aplicată de instanţa străină sau restul rămas de executat este de cel puţin un an închisoare.
(7) Durata măsurii preventive nu poate fi mai mare de 180 de zile. Măsurile preventive încetează de drept:
a) la expirarea termenului prevăzut de lege sau stabilit de organele judiciare; sau
b) atunci când, înainte de pronunţarea unei hotărâri de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine, durata arestării a
atins durata pedepsei închisorii aplicate în străinătate; sau
c) atunci când, în termen de 30 de zile de la data arestării, statul emitent nu a transmis hotărârea judecătorească şi
certificatul prevăzut în anexa nr. 5.
(8) Situaţia juridică a persoanei condamnate nu poate fi agravată ca efect al duratei măsurii preventive privative de
libertate aplicate de instanţă.
(9) În cazul în care cererea statului emitent a fost admisă, organul judiciar care a luat măsura preventivă solicită de
îndată autorităţii competente transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului şi informează în acest sens Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. În cazul în care s-a dispus
măsura arestării, hotărârea judecătorească şi certificatul, traduse în limba română, sunt transmise în termen de 15 zile
de la data arestării.
(10) În cazul în care cererea statului emitent a fost respinsă ori persoana condamnată nu a fost găsită pe teritoriul
României, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti informează în acest sens autoritatea competentă a statului
emitent şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 174: Obligaţii în legătură cu informarea statului emitent
(1) Curtea de apel competentă informează autoritatea competentă a statului emitent cu privire la:
a) imposibilitatea practică de a pune în executare pedeapsa sau măsura privativă de libertate atunci când:
(i)persoana împotriva căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei prevăzut la art. 172 nu este găsită;
(ii)persoana condamnată a evadat din penitenciarul în care executa pedeapsa;
b) aplicarea amnistiei sau graţierii, potrivit legii române;
c) data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) pct. (ii), lit. b) şi c), statului emitent i se comunică restul de pedeapsă rămas
neexecutat.
Art. 175: Schimbări în executarea pedepsei sau măsurii privative de libertate
(1) Atunci când sunt incidente dispoziţiile art. 174 alin. (1) lit. a) şi există presupunerea rezonabilă că persoana
condamnată a părăsit teritoriul României, curtea de apel poate renunţa la dreptul de punere în executare a pedepsei
sau a măsurii privative de libertate.
(2) Încetarea executării de către statul român a pedepsei sau măsurii privative de libertate are loc ori de câte ori statul
emitent informează cu privire la decizia sa în acest sens.
CAPIT OLUL III: Recunoaşterea şi executarea în alte state membre ale Uniunii Europene a
hotărârilor judecătoreşti române prin care au fost aplicate pedepse privative de libertate
SECŢ IUNEA 1: T ransferarea persoanelor condamnate deţinute într-un penitenciar sau unitate
medicală din România, în vederea executării pedepsei în alte state membre ale Uniunii Europene
Art. 176: Atribuţiile Ministerului Justiţiei
În cazul transferării din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene a unei persoane condamnate, aflate în
executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este
competent:
a) să primească cererea de iniţiere a procedurii de transmitere către statul de executare a hotărârii judecătoreşti şi a
certificatului prevăzut în anexa nr. 5;
b) să completeze certificatul prevăzut în anexa nr. 5 şi să îl transmită împreună cu hotărârea judecătorească autorităţii
competente a statului de executare;
c) să solicite unui traducător autorizat traducerea certificatului şi, dacă este cazul, a hotărârii judecătoreşti române,
precum şi a oricăror altor informaţii suplimentare;
d) să solicite statului de executare, anterior sau cel mai târziu la data transmiterii certificatului, dispoziţiile legale privind
liberarea anticipată sau condiţionată, precum şi informaţii privind aplicarea lor în cazul pedepsei la care a fost
condamnată persoana în cauză;
e) să notifice persoanei condamnate decizia cu privire la transmiterea hotărârii judecătoreşti şi certificatului;
f) să comunice persoanei condamnate decizia statului de executare privind executarea pedepsei;
g) să solicite, din oficiu sau la cererea autorităţii judiciare române competente, retragerea certificatului transmis statului
de executare;
h) să informeze statul de executare cu privire la amnistia sau graţierea acordată după transferarea persoanei
condamnate;
i) să comunice statului de executare informaţiile suplimentare solicitate.
Art. 177: Consultarea statului de executare
(1) Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, se consultă cu autorităţile competente ale statului de executare ori
de câte ori este necesar. Consultarea poate fi realizată indiferent dacă iniţierea procedurii de transmitere a hotărârii
judecătoreşti şi a certificatului a fost solicitată de persoana condamnată sau de statul de executare.
(2) Consultarea este obligatorie în cazul prevăzut la art. 178 alin. (1) lit. b) şi c).
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(3) În cazul în care în urma consultării realizate şi a avizului transmis de autoritatea competentă a statului de
executare se constată că executarea pedepsei în statul de executare nu ar servi scopului de a facilita reabilitarea
socială şi reintegrarea în societate a persoanei, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, comunică persoanei
condamnate şi, după caz, instanţei de executare sau instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere decizia
luată.
Art. 178: Condiţii pentru transmiterea, în vederea executării, a hotărârii judecătoreşti române
(1) Orice persoană condamnată în România poate solicita direct sau prin intermediul judecătorului delegat pentru
executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află aceasta, iniţierea procedurii
de transmitere către statul de executare a hotărârii judecătoreşti române şi a certificatului prevăzut în anexa nr. 5,
dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este cetăţean al statului de executare şi trăieşte pe teritoriul acestuia; sau
b) este cetăţean al statului de executare, nu trăieşte pe teritoriul acestuia, dar va fi expulzată pe teritoriul respectiv;
sau
c) nu se încadrează în una dintre ipotezele prevăzute la lit. a) şi b), însă doreşte să fie transferată în statul de
executare.
(2) În cazul în care persoana condamnată deţine cetăţenia a două state membre ale Uniunii Europene, precum şi
atunci când trăieşte pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetăţean este, aceasta va menţiona în cerere în care
dintre cele două state doreşte să fie transferată. Hotărârea judecătorească şi certificatul se transmit unui singur stat de
executare, o dată.
(3) Procedura nu se iniţiază atunci când s-a dispus amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii ori a
detenţiunii pe viaţă sau înlăturarea ori modificarea pedepsei. Totodată, procedura nu se iniţiază atunci când persoana
condamnată s-a sustras de la executarea pedepsei, părăsind ţara, iar pentru punerea în executare a hotărârii
judecătoreşti s-a recurs anterior la procedura extrădării sau a mandatului european de arestare.
(4) Solicitarea iniţierii procedurii menţionate la alin. (1) nu atrage obligaţia transmiterii statului de executare a hotărârii
judecătoreşti şi a certificatului statului de executare, atunci când:
a) în urma consultării prevăzute la art. 177, se apreciază, fie de statul de executare, fie de autorităţile române
competente, că executarea pedepsei în statul de executare nu ar servi scopului de a facilita reabilitarea socială şi
reintegrarea în societate a persoanei condamnate; sau
b) până la data iniţierii procedurii, persoana condamnată nu a achitat amenda penală, amenda judiciară, cheltuielile
judiciare avansate de stat, cele cuvenite părţilor şi despăgubirile civile; sau
c) persoana condamnată are de executat mai puţin de 6 luni închisoare sau ar putea fi liberată condiţionat înainte de
executarea în întregime a pedepsei în următoarele 6 luni; sau
d) hotărârea judecătorească nu este definitivă sau împotriva acesteia persoana condamnată a exercitat o cale
extraordinară de atac; sau
e) persoana condamnată este cercetată într-o altă cauză penală; sau
f) persoana a fost condamnată pentru infracţiuni grave care au avut un ecou profund defavorabil în opinia publică din
România; sau
g) maximul pedepsei prevăzute de legea statului emitent este inferior maximului prevăzut de legea penală română.
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) şi alin. (4) lit. a)-c), f) şi g), solicitarea iniţierii procedurii menţionate la alin.
(1) atrage obligaţia de a transmite hotărârea judecătorească şi certificatul statului de executare, atunci când persoana
condamnată a fost predată anterior, în baza unui mandat european de arestare emis de o instanţă română sau a
cererii de extrădare formulate de Ministerul Justiţiei, sub condiţia ca, în caz de condamnare, persoana să fie returnată în
statul de executare.
Art. 179: Procedura în faţa judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate
(1) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se
află persoana condamnată, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 178 alin. (3) şi (4), precum şi:
a) în cazul persoanelor care au fost predate anterior în baza unor cereri de extrădare formulate de către Ministerul
Justiţiei sau mandate europene de arestare emise de instanţele române, dacă extrădarea sau predarea s-a realizat sub
condiţia returnării în caz de condamnare, făcând menţiune despre aceasta în încheierea prevăzută la alin. (4);
b) dacă persoana condamnată este de acord să fie transferată în statul de executare. În acest scop, judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana
condamnată, ascultă respectiva persoană, la locul de deţinere, în prezenţa unui avocat desemnat din oficiu sau ales şi,
dacă persoana condamnată solicită expres, a reprezentantului diplomatic sau consular al statului de executare,
întocmind în acest sens un proces-verbal semnat de judecător, persoana condamnată şi avocat. Consimţământul
persoanei condamnate este irevocabil;
c) dacă faţă de persoana condamnată s-a aplicat măsura de siguranţă a expulzării;
d) atunci când persoana condamnată nu a fost prezentă la judecată, dacă aceasta:
(i)a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau
prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ora, ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în caz
de neprezentare; sau
(ii)având cunoştinţă de ora, ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat din
oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică şi apărarea în faţa instanţei de judecată au fost realizate în mod efectiv
de către avocatul respectiv; sau
(iii)după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, respectiva
hotărâre este supusă unei căi de atac, va putea fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi şi că, în eventualitatea
admiterii căii de atac, va putea fi desfiinţată, fie a renunţat în mod expres la calea de atac, fie nu a declarat, în termenul
prevăzut de lege, respectiva cale de atac.
(2) Atunci când, în funcţie de împrejurările cauzei, apreciază necesar, judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana condamnată, solicită:
a) departamentului de reintegrare socială din cadrul penitenciarului să întocmească un referat de evaluare a persoanei
condamnate, stabilind în acest sens un termen care nu poate fi mai mare de 10 zile;
b) direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei consultarea autorităţii competente din statul de executare cu
privire la posibila eliberare a persoanei condamnate înainte de termen sau condiţionată ori la alte elemente necesare
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verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.
(3) În cazul în care constată că persoana condamnată nu întruneşte condiţiile pentru a fi transferată din România în
statul de executare, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru
penitenciarul în care se află persoana condamnată, fixează, dacă este cazul, un termen pentru reexaminarea situaţiei
persoanei condamnate, care nu poate fi mai mic de un an, şi informează în acest sens persoana condamnată şi
Ministerul Justiţiei.
(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul în care se
află persoana condamnată, dispune prin încheiere motivată. Încheierea se comunică persoanei condamnate în termen
de două zile de la pronunţare. Împotriva încheierii persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a
cărei circumscripţie se află penitenciarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Dosarul va fi înaintat instanţei
competente în termen de 3 zile, iar contestaţia se judecă în 10 zile, în camera de consiliu, cu citarea persoanei
condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie. Hotărârea judecătoriei este definitivă.
(5) Încheierea definitivă a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru
penitenciarul în care se află persoana condamnată sau hotărârea judecătoriei, procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit.
b), hotărârea judecătorească de condamnare, precum şi orice alte informaţii suplimentare necesare completării
certificatului prevăzut în anexa nr. 5 se transmit direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei.
(6) Procedura prevăzută de prezentul articol are caracter urgent şi se desfăşoară cu precădere.
Art. 180: Recunoaşterea parţială şi adaptarea pedepsei în statul de executare
(1) În cazul în care statul de executare informează autorităţile române că urmează să recunoască sau a recunoscut
parţial hotărârea judecătorească pronunţată în România sau că va adapta sau a adaptat pedeapsa, Ministerul Justiţiei,
prin direcţia de specialitate, sesizează judecătorul delegat cu supravegherea pedepselor privative de libertate desemnat
pentru penitenciarul în care se află persoana condamnată.
(2) Judecătorul delegat cu supravegherea pedepselor privative de libertate se pronunţă prin încheiere motivată, în
termen de 5 zile de la primirea sesizării prevăzute la alin. (1), putând dispune una dintre următoarele soluţii:
a) aprobarea transferării, în cazul în care apreciază că recunoaşterea parţială sau adaptarea pedepsei în statul de
executare este de natură să servească scopului executării pedepsei;
b) respingerea transferării, în cazul în care apreciază că recunoaşterea parţială sau adaptarea pedepsei în statul de
executare nu este de natură să servească scopului executării pedepsei sau dacă pedeapsa care ar urma să fie
executată ar fi vădit inferioară celei stabilite în România.
(3) Încheierea prevăzută la alin. (2) se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la pronunţare.
Împotriva încheierii persoana condamnată poate introduce contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
Dosarul va fi înaintat instanţei competente în termen de 3 zile, iar contestaţia se judecă în termen de 10 zile, în camera
de consiliu, cu citarea persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie. Hotărârea judecătorească este
definitivă şi se comunică de îndată Ministerului Justiţiei, care va informa în mod corespunzător statul de executare.
Art. 181: Transferarea, sub escortă, a persoanei condamnate din România în statul de executare
(1) Ministerul Justiţiei comunică decizia statului de executare sau, după caz, încheierea prevăzută la art. 180 alin. (2)
sau hotărârea definitivă prevăzută la art. 180 alin. (3) Centrului de Cooperare Poliţienească din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi persoanei condamnate.
(2) Persoana condamnată este transferată din România în statul de executare, în termen de cel mult 30 de zile de la
data la care decizia definitivă a statului de executare a fost comunicată Ministerului Justiţiei.
(3) Dacă, din motive independente de voinţa unuia dintre state, transferarea nu se poate efectua în termenul prevăzut
la alin. (2), Centrul de Cooperare Poliţienească din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române stabileşte cu
autoritatea competentă a statului de executare o nouă dată pentru transferarea persoanei condamnate. În acest caz,
transferarea va avea loc în termen de 10 zile de la noua dată convenită.
(4) Dacă, ulterior transferării, statul de executare doreşte ca persoana transferată să fie urmărită penal, condamnată
sau sancţionată cu o altă pedeapsă privativă de libertate, pentru o infracţiune săvârşită anterior transferării sale, alta
decât cea pentru care este transferată, competenţa soluţionării cererii acesteia aparţine Curţii de Apel Bucureşti.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta fixează termenul de
judecată, care nu poate fi mai mare de 5 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă. Instanţa judecă în complet
format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate, cu participarea
procurorului. Obiectul procedurii îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 178 şi dacă este incident vreunul
dintre motivele prevăzute la art. 163. Instanţa hotărăşte prin sentinţă. Sentinţa nu este supusă niciunei căi de atac.
După pronunţare, o copie a minutei hotărârii se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Justiţiei, în
vederea remiterii statului emitent şi persoanei condamnate. După redactarea hotărârii, acesteia i se comunică
hotărârea în întregul său. Hotărârea se redactează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data pronunţării.
SECŢ IUNEA 2: Punerea în executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii
privative de libertate, atunci când persoana condamnată nu se află pe teritoriul României
Art. 182: Condiţii pentru transmiterea hotărârii judecătoreşti române
(1) Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri judecătoreşti dată de o instanţă română poate fi solicitată altui stat
membru al Uniunii Europene:
a) fără consimţământul persoanei condamnate şi indiferent de opinia statului de executare, dacă aceasta deţine
cetăţenia statului de executare şi:
(i)are domiciliul sau reşedinţa permanentă în statul de executare, inclusiv în cazul în care persoana condamnată s-a
întors sau s-a refugiat la acest domiciliu sau la această reşedinţă, ca urmare a procedurii penale aflate pe rol în
România sau din cauza hotărârii judecătoreşti pronunţate în România; sau
(ii)a fost expulzată în statul de executare, după executarea unei alte pedepse sau măsuri privative de libertate, în baza
unei decizii de expulzare sau a unei interdicţii de şedere;
b) cu consimţământul persoanei condamnate şi numai dacă statul de executare a formulat o declaraţie în acest sens,
dacă aceasta nu deţine cetăţenia statului de executare, dar are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul acelui stat
pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi nu îşi pierde, ca urmare a condamnării, dreptul de şedere permanentă; sau
c) cu consimţământul persoanei condamnate şi al statului de executare atunci când, deşi nu sunt incidente prevederile
de la lit. a) şi b), aceasta are o legătură foarte strânsă cu statul de executare, iar executarea hotărârii judecătoreşti în
acest stat este de natură să faciliteze reabilitarea şi reintegrarea socială a persoanei condamnate.
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(2) Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri judecătoreşti dată de o instanţă română poate fi solicitată altui stat
membru al Uniunii Europene ori de câte ori nu s-a dispus amânarea sau întreruperea executării pedepsei detenţiunii pe
viaţă sau a închisorii ori înlăturarea sau modificarea pedepsei.
Art. 183: Atribuţiile instanţei de executare
(1) Atunci când din informaţiile comunicate de organele de poliţie rezultă că persoana împotriva căreia s-a emis
mandatul de executare a detenţiunii pe viaţă sau pedepsei închisorii ori s-a pronunţat hotărârea judecătorească a
părăsit teritoriul României, instanţa de executare, din oficiu sau la cererea procurorului competent, poate solicita
organelor de poliţie introducerea unei semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen, pentru a i se comunica domiciliul
sau reşedinţa persoanei condamnate.
(2) În cazul în care din lucrările dosarului sau din informaţiile comunicate de organul la care se află spre executare
mandatul de executare a pedepsei sau hotărârea judecătorească rezultă că persoana condamnată are domiciliul sau
reşedinţa permanentă pe teritoriul altui stat membru sau beneficiază de un drept de şedere permanentă pe teritoriul
acestuia, instanţa de executare:
a) verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 178 alin. (4) lit. c)-g), întocmind în acest sens un referat;
b) verifică, în cazul persoanelor care au fost predate anterior în baza unor mandate europene de arestare emise de
instanţele române sau cereri de extrădare formulate de Ministerul Justiţiei, dacă predarea s-a realizat sub condiţia
returnării în caz de condamnare, făcând menţiune despre aceasta în referatul prevăzut la lit. a);
c) atunci când persoana condamnată nu a fost prezentă la judecată, instanţa de executare verifică lucrările dosarului
pentru a constata dacă:
(i)persoana condamnată a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare
telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ora, ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la
consecinţele legale în caz de neprezentare; sau
(ii)persoana condamnată, având cunoştinţă de ora, ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său
ales sau desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică şi apărarea în faţa instanţei de judecată au fost
realizate în mod efectiv de către avocatul respectiv; sau
(iii)persoana condamnată, după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că,
potrivit legii, respectiva hotărâre este supusă unei căi de atac, va putea fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi şi
că, în eventualitatea admiterii căii de atac, va putea fi desfiinţată, fie a renunţat în mod expres la calea de atac, fie nu a
declarat, în termenul prevăzut de lege, respectiva cale de atac;
d) din oficiu, la cererea persoanei condamnate sau a parchetului competent, propune motivat direcţiei de specialitate
din Ministerul Justiţiei să transmită hotărârea judecătorească penală şi certificatul prevăzut în anexa nr. 5 statului de
executare şi comunică acesteia hotărârea judecătorească, precum şi documentele prevăzute la lit. a)-c);
e) dacă apreciază necesar, solicită Ministerului Justiţiei consultarea autorităţii competente din statul de executare,
inclusiv cu privire la posibila eliberare de către statul de executare înainte de termen sau condiţionată şi cu privire la
procedura pe care statul de executare o va urma.
(3) În caz de urgenţă, anterior transmiterii hotărârii judecătoreşti şi certificatului, instanţa de executare poate cere
luarea de măsuri preventive împotriva persoanei condamnate, transmiţând în acest sens înscrisurile şi informaţiile
necesare. Dispoziţiile art. 173 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Cererea se transmite direct sau prin intermediul
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
(4) Instanţa de executare informează din oficiu direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei cu privire la orice măsură
sau decizie în urma căreia hotărârea judecătorească de condamnare încetează să mai aibă caracter executoriu, inclusiv
ca urmare a acordării amnistiei ori graţierii.
(5) În cazul în care este informată de către statul de executare cu privire la posibilitatea recunoaşterii parţiale a
hotărârii judecătoreşti de condamnare, instanţa de executare comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Justiţiei dacă este de acord cu executarea parţială sau dacă certificatul trebuie retras.
TITLUL VII: Recunoaşterea şi executarea în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene
a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost dispuse sancţiuni sau măsuri penale neprivative
de libertate
CAPIT OLUL I: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Deciziei-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele
membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în materia deciziilor privind
măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 184: Domeniul de aplicare şi înţelesul unor termeni sau expresii
(1) Prezentul capitol se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul recunoaşterii actelor prin
care, în cursul procesului penal, au fost dispuse, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale ale statului emitent,
una sau mai multe dintre următoarele măsuri de supraveghere:
a) obligaţia persoanei de a informa autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice schimbare de
reşedinţă, în special în scopul primirii citaţiilor privind participarea la o audiere sau la un proces penal;
b) obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul emitent sau de executare;
c) obligaţia de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale;
d) obligaţia prin care se restricţionează părăsirea teritoriului statului de executare;
e) obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
f) obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane în legătură cu infracţiunea presupusă a fi fost săvârşită;
g) obligaţia de a nu se angaja în anumite activităţi în legătură cu infracţiunea presupusă a fi fost săvârşită, care pot
include implicarea într-o anumită profesie sau domeniu de activitate;
h) obligaţia de a nu conduce un vehicul;
i) obligaţia de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanţie, care poate fi furnizată fie într-un anumit
număr de rate, fie o singură dată;
j) obligaţia de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare;
k) obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte în legătură cu infracţiunea presupusă a fi fost săvârşită.
(2) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) măsura de supraveghere - oricare dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1) sau notificate de către statul de executare
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Secretariatului General al Consiliului, în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din
23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în
materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă, care au fost dispuse
în cadrul unui proces penal ca alternative la măsurile privative de libertate;
b) persoana supravegheată - persoana care este subiectul unui proces penal şi faţă de care urmează sau a fost luată o
măsură de supraveghere;
c) actul prin care s-a dispus o măsură de supraveghere - act cu caracter executoriu luat în cursul procesului penal de
către o autoritate competentă a statului emitent, în conformitate cu legislaţia şi procedurile sale naţionale şi care
impune unei persoane fizice, ca alternativă la arestarea preventivă, una sau mai multe măsuri de supraveghere.
(3) Prezentul capitol se aplică şi în relaţia cu acele state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cu care a fost
încheiat un tratat bilateral sau multilateral în domeniu. În relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene care nu au
transpus legislaţia Uniunii Europene în domeniu sunt aplicabile dispoziţiile titlului V.
Art. 185: Competenţa autorităţilor române
(1) Atunci când România este stat de executare, competenţa primirii certificatelor şi a actelor prin care s-au dispus
măsurile de supraveghere emise de alte state membre ale Uniunii Europene aparţine, în faza de urmărire penală,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar, în faza de judecată, Ministerului Justiţiei, prin direcţia de
specialitate.
(2) Competenţa recunoaşterii şi punerii în executare a actului prin care s-a dispus măsura de supraveghere aparţine,
după caz, parchetului de pe lângă tribunalul sau tribunalului în a cărui circumscripţie persoana supravegheată are
reşedinţa legală obişnuită. În cazul persoanei care nu are reşedinţa pe teritoriul României, competenţa aparţine
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalului Bucureşti, după caz.
(3) Atunci când România este stat de executare, supravegherea respectării obligaţiilor stabilite de statul emitent revine
autorităţilor române competente şi este guvernată de legea română.
(4) Comunicările, consultările, schimbul de informaţii, solicitările şi notificările ocazionate inclusiv de luarea, modificarea,
înlocuirea sau încetarea unei măsuri de supraveghere ori de supravegherea respectării obligaţiilor dispuse de organele
judiciare române sau, atunci când România este stat de executare, de cele ale statului emitent, se realizează direct
sau, atunci când contactul direct nu este posibil, prin intermediul autorităţilor centrale.
Art. 186: Luarea, modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de supraveghere
(1) Luarea, modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de supraveghere este de competenţa statului emitent şi
este guvernată de legea acestuia.
(2) Competenţa statului emitent de a lua, a modifica, a înlocui sau a înceta măsurile de supraveghere nu aduce
atingere dreptului statului de executare de a cerceta persoana supravegheată pentru fapte penale, altele decât cele
pentru care este cercetată în statul emitent.
SECŢ IUNEA 2: Supravegherea de către autorităţile altor state membre ale Uniunii Europene a
respectării obligaţiilor stabilite de organele judiciare române
Art. 187: Consultarea autorităţilor statului de executare
(1) Atunci când pentru a se asigura buna desfăşurare a unui proces penal sau pentru a se împiedica sustragerea de la
urmărirea penală sau de la judecată a unei persoane care nu are reşedinţa legală obişnuită pe teritoriul României se
apreciază că este necesară luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate, organul judiciar competent poate
consulta autorităţile statului de executare cu privire la posibilitatea supravegherii, pe teritoriul statului respectiv, a
respectării obligaţiilor de către persoana supravegheată.
(2) Consultarea statului de executare poate fi iniţiată atunci când printr-o declaraţie dată:
a) în cursul procesului penal, persoana supravegheată indică faptul că are reşedinţa legală obişnuită pe teritoriul unui alt
stat membru al Uniunii Europene; sau
b) în cursul supravegherii de către autorităţile române competente a respectării obligaţiilor stabilite anterior de organul
judiciar român competent, persoana supravegheată comunică schimbarea de reşedinţă pe teritoriul altui stat membru
al Uniunii Europene şi întoarcerea în statul de executare.
(3) Consultarea este obligatorie atunci când statul de executare este altul decât cel pe teritoriul căruia persoana
supravegheată indică faptul că are reşedinţa legală obişnuită.
(4) Organul judiciar român competent poate solicita statului de executare să comunice informaţii cu privire la
identitatea şi, după caz, reşedinţa persoanei supravegheate, precum şi orice alte date necesare şi utile luării, modificării,
înlocuirii sau încetării măsurilor de supraveghere, după caz.
Art. 188: Durata măsurilor de supraveghere
(1) Durata măsurii de supraveghere a cărei respectare urmează să fie controlată pe teritoriul altui stat membru al
Uniunii Europene se stabileşte de organul judiciar român competent, potrivit legii române.
(2) Prelungirea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii de supraveghere se dispune în condiţiile prevăzute de
legea română de către organul judiciar român competent şi se notifică de îndată statului de executare şi persoanei
supravegheate.
(3) Atunci când statul de executare a început supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor
stabilite de organul judiciar român, iar durata prevăzută de legea statului de executare se apropie de expirare, organul
judiciar român competent, în funcţie de împrejurările cauzei, poate solicita statului de executare continuarea
supravegherii respectării obligaţiilor.
Art. 189: Transmiterea certificatului şi a actului judiciar prin care s-a luat măsura de supraveghere
(1) Certificatul prevăzut în anexa nr. 7 se completează şi semnează de către organul judiciar care a luat măsura de
supraveghere. Certificatul şi actul judiciar prin care s-a luat măsura de supraveghere se transmit de către organul
judiciar român care a luat măsura respectivă direct autorităţii competente desemnate de statul de executare, prin orice
mijloace care permit o înregistrare scrisă.
(2) În cazul în care organul judiciar român nu deţine nicio informaţie în acest sens, identificarea autorităţii competente
să primească actele prevăzute la alin. (1) se realizează cu ajutorul punctelor naţionale de contact la Reţeaua Judiciară
Europeană desemnate la nivelul Ministerului Public sau al Ministerului Justiţiei, după caz.
(3) Originalul certificatului şi al actului prin care s-a luat măsura de supraveghere se transmite de către organul judiciar
român care le-a emis, la cererea autorităţii străine.
(4) Atunci când autoritatea străină competentă stabileşte că certificatul nu întruneşte condiţiile de formă sau este
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imprecis, organul judiciar român competent ia măsuri pentru efectuarea modificărilor, completărilor necesare sau
transmiterea informaţiilor suplimentare.
(5) Traducerea certificatului şi a actului judiciar prin care s-a luat măsura de supraveghere se efectuează la solicitarea
organului judiciar român care le-a emis de către un traducător autorizat.
Art. 190: Retragerea certificatului transmis statului de executare
(1) Certificatul transmis statului de executare poate fi retras în următoarele situaţii:
a) măsura de supraveghere prevăzută de legea statului de executare are natură diferită sau aceeaşi natură, dar cu un
conţinut diferit faţă de măsura de supraveghere dispusă de organul judiciar român; sau
b) durata măsurii de supraveghere prevăzute de legea statului de executare nu corespunde cu durata până la care
organul judiciar român competent poate prelungi sau menţine măsura respectivă; sau
c) statul de executare notifică faptul că în eventualitatea emiterii unui mandat european de arestare de către statul
român ca urmare a înlocuirii măsurii sau obligaţiei a cărei supraveghere se solicită cu măsura arestării preventive ar
trebui să refuze predarea persoanei supravegheate.
(2) Retragerea certificatului are loc în cel mult 10 zile de la data la care organul judiciar român a primit notificarea
statului de executare cu privire la decizia de a recunoaşte actul prin care organul judiciar român a luat măsura de
supraveghere. În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), termenul de 10 zile curge de la data primirii notificării statului de
executare sau a deciziei de a nu recunoaşte actul prin care organul judiciar român a luat măsura de supraveghere.
(3) Atunci când potrivit legii statului de executare neretragerea certificatului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) are efect
direct asupra arestării şi predării persoanei supravegheate în baza unui eventual mandat european de arestare care ar
putea fi emis potrivit art. 89 alin. (2), retragerea certificatului este obligatorie.
(4) Retragerea certificatului în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) nu poate avea loc dacă statul de executare a
început supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor stabilite de organul judiciar român, în
afară de cazul în care autoritatea competentă a statului de executare îşi dă consimţământul în acest sens.
(5) Persoana supravegheată este informată de îndată cu privire la retragerea certificatului.
Art. 191: Supravegherea respectării obligaţiilor ce îi revin persoanei supravegheate
(1) Supravegherea respectării de către persoana cercetată a obligaţiilor ce îi revin este de competenţa autorităţilor
române până la data la care statul de executare comunică hotărârea de recunoaştere şi punere în executare a actului
prin care s-a luat măsura de supraveghere sau până la data stabilită de comun acord de către autorităţile competente
ale celor două state, după caz.
(2) După data prevăzută la alin. (1), supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor ce îi
revin este de competenţa autorităţilor statului de executare şi este guvernată de legea acestuia.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), supravegherea modului în care persoana supravegheată respectă obligaţiile stabilite
revine statului român, atunci când:
a) persoana supravegheată şi-a stabilit reşedinţa legală obişnuită pe teritoriul altui stat decât cel de executare; sau
b) certificatul transmis statului de executare este retras; sau
c) obligaţiile stabilite în urma modificării sau înlocuirii măsurilor supravegheate anterior de statul de executare nu intră
sub incidenţa art. 184 alin. (1), iar statul de executare refuză să asigure supravegherea respectării acestora; sau
d) sunt incidente prevederile art. 188 alin. (3), iar statul de executare refuză să continue supravegherea obligaţiilor
stabilite de organul judiciar român; sau
e) statul de executare notifică decizia de a înceta supravegherea obligaţiilor stabilite de organul judiciar român
competent; sau
f) statul de executare se află în imposibilitatea practică de a supraveghea respectarea obligaţiilor pe motiv că persoana
supravegheată nu a fost găsită pe teritoriul acestuia.
Art. 192: Efectele încălcării măsurii de supraveghere
(1) Dacă pe durata măsurii de supraveghere statul de executare comunică date şi informaţii care justifică fie
impunerea unor noi obligaţii, fie modificarea, înlocuirea sau încetarea celor existente, organul judiciar român competent
comunică în cel mai scurt timp posibil sau în termenul stabilit de comun acord cu statul respectiv decizia luată.
(2) În cazul în care s-a dispus înlocuirea măsurii de supraveghere cu măsura arestării preventive, arestarea şi predarea
persoanei supravegheate se solicită potrivit dispoziţiilor titlului III.
Art. 193: Ascultarea persoanei supravegheate
(1) Atunci când în cursul procesului penal este necesar sau, potrivit legii române, obligatoriu ca persoana cercetată să
fie ascultată, luarea declaraţiei acesteia se poate realiza prin videoconferinţă. Cererea având ca obiect audierea prin
videoconferinţă se întocmeşte potrivit art. 229 şi 235 şi se transmite direct autorităţii competente a statului de
executare.
(2) Atunci când, potrivit legii statului de executare, audierea prin videoconferinţă este condiţionată de consimţământul
persoanei supravegheate, iar aceasta refuză să fie audiată, organul judiciar român care a luat măsura de
supraveghere:
a) poate dispune înlocuirea sau încetarea măsurii de supraveghere dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea
română; sau
b) poate solicita ca persoana cercetată să fie audiată în prezenţa procurorului sau a judecătorului român competent
sau, în măsura în care legislaţia statului de executare o permite, de către acesta. Cererea având ca obiect audierea
persoanei supravegheate se întocmeşte potrivit art. 229 şi se transmite direct autorităţii competente a statului de
executare.
SECŢ IUNEA 3: Supravegherea de către autorităţile române a respectării obligaţiilor stabilite de alte
state membre ale Uniunii Europene
Art. 194: Atribuţiile autorităţilor române competente să primească certificatele emise de alte state
membre ale Uniunii Europene
(1) Autorităţile prevăzute la art. 185 alin. (1) au următoarele atribuţii:
a) să primească certificatul prevăzut în anexa nr. 7 şi actul prin care s-a dispus o măsură de supraveghere, traduse în
limba română;
b) să efectueze controlul de regularitate şi să solicite, după caz:
(i)completarea, corectarea sau semnarea certificatului;
(ii)originalul certificatului sau al actului prin care s-a dispus măsura de supraveghere, atunci când nu poate fi stabilită
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autenticitatea celui transmis de statul emitent;
(iii)declaraţia sau cererea persoanei supravegheate cu privire la supravegherea de către autorităţile române a
respectării obligaţiilor dispuse de statul emitent;
(iv)confirmarea caracterului executoriu al actului prin care s-a dispus măsura de supraveghere;
(v)informaţii şi date cu privire la căile de atac prevăzute de legea statului emitent sau exercitate de persoana
supravegheată împotriva actului prin care s-a dispus măsura de supraveghere;
(vi)informaţii cu privire la durata maximă prevăzută de legea statului emitent pentru care poate fi dispusă măsura de
supraveghere sau, în cazul în care durata este nedeterminată, durata pentru care este probabil să fie necesară
supravegherea de către autorităţile române a respectării obligaţiilor stabilite în sarcina persoanei supravegheate;
c) să suspende transmiterea către autoritatea română competentă să recunoască actul prin care s-a dispus măsura de
supraveghere atunci când certificatul este incomplet, nu corespunde actului respectiv ori lipseşte unul dintre
documentele menţionate la lit. b) pct. (iii) şi (iv);
d) să restituie actul prin care s-a dispus măsura de supraveghere şi certificatul, în cazul în care statul emitent nu a
transmis documentele sau informaţiile solicitate până la expirarea unui termen de cel mult 30 de zile;
e) să verifice identitatea şi reşedinţa persoanei supravegheate, în vederea stabilirii autorităţii competente să
recunoască şi să pună în executare actul prin care s-a dispus măsura de supraveghere.
(2) Procedura prevăzută în prezentul articol are caracter urgent şi se desfăşoară cu precădere.
Art. 195: Proceduri judiciare prealabile
(1) În cazul în care se constată că statul emitent a transmis certificatul şi actul prin care s-a dispus luarea măsurii de
supraveghere, precum şi orice alte informaţii solicitate potrivit art. 194, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, după caz, le înaintează parchetului de pe lângă tribunal sau
tribunalului competent şi informează în acest sens statul emitent.
(2) Procurorul desemnat de prim-procurorul parchetului sau judecătorul desemnat de preşedintele instanţei, primind
dosarul, verifică, printre altele, dacă:
a) persoana supravegheată este cercetată penal în România pentru aceleaşi infracţiuni pentru care a fost luată măsura
de supraveghere;
b) persoana supravegheată este cercetată penal în România pentru alte infracţiuni decât cele pentru care a fost luată
măsura de supraveghere. Dacă este cazul, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau
instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare este informată cu privire la măsura de supraveghere dispusă de
statul emitent;
c) natura sau durata măsurii de supraveghere luată de statul emitent corespunde cu natura sau durata măsurii de
supraveghere prevăzute de legea română pentru infracţiuni similare;
d) persoana supravegheată se află pe teritoriul României;
e) măsura poate fi supravegheată în România.
(3) Dacă parchetul sau instanţa sesizată potrivit alin. (1) apreciază că nu este competent(ă) să recunoască şi să ia
măsurile necesare pentru supravegherea respectării obligaţiilor stabilite de statul emitent, trimite de îndată, din oficiu,
dosarul autorităţii române competente şi informează despre aceasta autoritatea competentă a statului emitent şi
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerul Justiţiei, după caz.
(4) Dacă parchetul sau instanţa sesizată potrivit alin. (1) apreciază că sunt necesare informaţii suplimentare sau
clarificări, poate solicita direct autorităţii competente a statului emitent transmiterea acestora într- un termen de cel
mult 10 zile.
(5) Atunci când natura sau durata măsurii de supraveghere luate de statul emitent nu corespunde cu natura sau durata
măsurii de supraveghere prevăzute de legea română, procurorul sau judecătorul competent, după caz, stabileşte şi
comunică statului emitent conţinutul măsurii de supraveghere, solicitând statului respectiv confirmarea menţinerii
certificatului. Măsura de supraveghere adaptată nu poate fi mai severă decât măsura de supraveghere luată de statul
emitent. Dacă, în urma consultării, statul emitent retrage certificatul, procurorul sau judecătorul competent, după caz,
se desesizează şi restituie dosarul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerului Justiţiei,
după caz.
(6) Procurorul sau judecătorul competent, după caz, se desesizează şi restituie dosarul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerului Justiţiei şi atunci când, în urma verificărilor efectuate, se constată că
persoana nu se află în România sau că măsura nu poate fi supravegheată în România.
(7) Procedura prevăzută în prezentul articol are caracter urgent şi se desfăşoară cu precădere. Durata procedurii nu
poate fi mai mare de 40 de zile de la data înregistrării cauzei la parchet sau la instanţă, după caz.
Art. 196: Recunoaşterea, în faza de urmărire penală, a actului prin care statul emitent a luat măsura
supravegherii
(1) În faza de urmărire penală procurorul competent dispune prin ordonanţă. Procurorul dispune citarea scrisă sau prin
notă telefonică a persoanei supravegheate. Ziua, locul şi ora stabilite pentru înfăţişare trebuie aduse la cunoştinţa
persoanei supravegheate cel mai târziu cu 3 zile înainte. Neprezentarea persoanei supravegheate nu împiedică
procurorul să dispună asupra măsurii de supraveghere.
(2) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 199, în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în mod expres
obligaţiile pe care persoana cercetată trebuie să le respecte pe durata măsurii de supraveghere şi i se atrage atenţia că,
în caz de încălcare a obligaţiilor ce îi revin, statul emitent va fi notificat în acest sens.
(3) Durata măsurii de supraveghere este cea stabilită de autoritatea competentă a statului emitent, în afară de cazul în
care aceasta este mai mare decât durata maximă prevăzută de legea română.
(4) Împotriva ordonanţei procurorului poate face plângere persoana supravegheată sau orice persoană interesată,
dacă s-a adus o vătămare a intereselor sale legitime. Plângerea se face în termen de 5 zile de la comunicarea copiei de
pe ordonanţă. Dosarul se trimite instanţei competente în termen de 24 de ore de la formularea plângerii. Statul
emitent este informat de îndată cu privire la plângerea formulată.
(5) Motivele de fond care au stat la baza luării măsurii de supraveghere nu pot face obiectul plângerii, acestea putând fi
atacate numai în faţa autorităţii competente a statului emitent.
(6) Plângerea se depune la parchetul din cadrul căruia face parte procurorul care a dispus prin ordonanţă şi se
soluţionează de către tribunalul pe lângă care funcţionează parchetul respectiv. Atunci când prin ordonanţă s-a dispus
recunoaşterea actului prin care statul emitent a luat măsura de supraveghere, introducerea plângerii nu suspendă

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 48 12/17/2020 : lex@snppc.ro



supravegherea respectării obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate.
(7) Plângerea se soluţionează de către un complet format dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, cu citarea
persoanei supravegheate, în termen de 10 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă, prin încheiere definitivă. La
judecarea plângerii, prezenţa procurorului este obligatorie. Instanţa de judecată, soluţionând plângerea, verifică
ordonanţa procurorului, pe baza materialului din dosar şi a oricăror înscrisuri prezentate, şi dispune admiterea sau
respingerea plângerii. În cazul admiterii plângerii împotriva soluţiei de nerecunoaştere a actului prin care statul emitent a
luat măsura de supraveghere, instanţa desfiinţează soluţia atacată, recunoaşte actul prin care statul emitent a luat
măsura supravegherii şi stabileşte obligaţiile ce revin persoanei supravegheate. Încheierea definitivă se comunică direct
autorităţii competente a statului emitent. Instanţa informează în acest sens procurorul şi Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 197: Recunoaşterea, în faza de judecată, a actului prin care s-a luat măsura supravegherii
(1) Judecătorul soluţionează cauza, prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu. Judecătorul dispune citarea
scrisă sau prin notă telefonică a persoanei supravegheate. Ziua, locul şi ora stabilite pentru înfăţişare trebuie aduse la
cunoştinţa persoanei cel mai târziu cu 3 zile înainte. Neprezentarea persoanei nu împiedică judecătorul să dispună
asupra măsurii de supraveghere.
(2) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 199, în cuprinsul încheierii sunt prevăzute în mod expres
obligaţiile pe care persoana cercetată trebuie să le respecte pe durata măsurii de supraveghere şi i se atrage atenţia că,
în caz de încălcare a obligaţiilor ce îi revin, statul emitent va fi notificat în acest sens.
(3) Durata măsurii de supraveghere este cea stabilită de autoritatea competentă a statului emitent, în afară de cazul în
care aceasta este mai mare decât durata maximă prevăzută de legea română.
(4) Hotărârea poate fi atacată cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare ori de la comunicare, după caz, de către
persoana supravegheată sau de orice persoană interesată, dacă prin recunoaşterea actului prin care statul emitent a
luat măsura de supraveghere s-a adus o vătămare a intereselor sale legitime.
(5) Apelul se depune la tribunalul din cadrul căruia face parte judecătorul care a dispus cu privire la actul prin care statul
emitent a luat măsura supravegherii. Dosarul se trimite instanţei de apel, în termen de 24 de ore de la declararea
apelului. Statul emitent este informat de îndată cu privire la apelul formulat.
(6) Apelul se soluţionează în termen de 10 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă, de curtea de apel competentă,
în camera de consiliu, de către un complet format dintr-un singur judecător, pe baza materialului din dosarul cauzei şi a
oricăror înscrisuri prezentate. Atunci când s-a dispus recunoaşterea, apelul nu suspendă supravegherea respectării
obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate. În cazul admiterii apelului împotriva soluţiei de nerecunoaştere a actului
prin care statul emitent a luat măsura de supraveghere, instanţa desfiinţează soluţia atacată, recunoaşte actul prin
care statul emitent a luat măsura supravegherii şi stabileşte obligaţiile ce revin persoanei supravegheate. Încheierea
definitivă se comunică direct autorităţii competente a statului emitent. Instanţa informează în acest sens tribunalul şi
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 198: Supravegherea de către autorităţile române a respectării de către persoana supravegheată a
obligaţiilor care îi revin
(1) Supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor care îi revin pe durata măsurii de
supraveghere se realizează de către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnată, după caz, de procurorul
care a dat ordonanţa sau judecătorul care a dat încheierea, în condiţiile legii.
(2) Dacă s-a impus persoanei supravegheate interdicţia de a părăsi teritoriul României sau o anumită localitate, o copie
a ordonanţei sau a încheierii instanţei se comunică în ziua emiterii persoanei supravegheate, unităţilor de poliţie în a
căror circumscripţie locuieşte şi are interdicţia de a se afla aceasta, serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor şi organelor de frontieră.
(3) Instituţia, organul sau autoritatea anume desemnată de procurorul care a dat ordonanţa sau instanţa care a dat
încheierea verifică periodic respectarea obligaţiilor de către persoana supravegheată, iar, în cazul în care constată
încălcări ori alte aspecte care ar putea conduce la modificarea, încetarea sau înlocuirea de către statul emitent a măsurii
de supraveghere, sesizează de urgenţă procurorul sau instanţa în vederea notificării statului emitent, potrivit
formularului prevăzut în anexa nr. 8. Supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor care îi
revin pe durata măsurii încetează dacă statul emitent nu a răspuns notificării, în termen de cel mult 40 de zile de la
data primei notificări. Încetarea supravegherii este adusă la cunoştinţa statului emitent de îndată.
(4) Atunci când, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (3), statul emitent informează cu privire la înlocuirea măsurii
de supraveghere cu măsura arestării şi emiterea unui mandat european de arestare, procedura de primire, verificare şi
executare a mandatului european de arestare este cea prevăzută de titlul III din prezenta lege.
(5) Supravegherea respectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor care îi revin încetează imediat ce statul
emitent notifică în acest sens sau ori de câte ori, în urma exercitării căii de atac prevăzute la art. 196 alin. (4) sau art.
197 alin. (4), soluţia de recunoaştere a actului prin care statul emitent a luat măsura de supraveghere a fost
desfiinţată.
(6) În situaţia prevăzută la art. 196 alin. (3) sau art. 197 alin. (3), instituţia, organul sau autoritatea anume
desemnată informează, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de expirarea duratei, procurorul sau judecătorul competent,
în vederea notificării statului emitent.
(7) Atunci când instituţia, organul sau autoritatea anume desemnată este în imposibilitatea practică de a supraveghea
respectarea obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate ca urmare a faptului că aceasta nu este găsită pe teritoriul
României, informează procurorul sau judecătorul competent în vederea notificării statului emitent.
Art. 199: Condiţii pentru recunoaşterea actului prin care statul emitent a luat măsura de supraveghere
Actul judiciar prin care statul emitent a luat măsura de supraveghere poate fi recunoscut numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) actul are, potrivit legii statului emitent, caracter executoriu;
b) persoana cercetată are reşedinţa legală obişnuită pe teritoriul României sau este unul dintre membrii familiei unui
cetăţean român sau a unei persoane care are drept de şedere permanentă pe teritoriul României ori urmează să
desfăşoare pe teritoriul României o activitate lucrativă, de studii sau de pregătire profesională;
c) recunoaşterea nu contravine principiului non bis in idem;
d) fapta pentru care s-a aplicat măsura de supraveghere ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul
României, o infracţiune. În cazul în care măsura a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face
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pentru fiecare infracţiune în parte. Dispoziţiile art. 97 alin. (1) se aplică în mod corespunzător;
e) măsura de supraveghere a fost aplicată unei persoane care, potrivit legii române, răspunde penal;
f) măsura de supraveghere a fost aplicată unei persoane care nu beneficiază de imunitate de jurisdicţie penală pe
teritoriul României;
g) măsura de supraveghere stabilită de statul emitent face parte din categoria celor prevăzute la art. 184 alin. (2).
CAPIT OLUL II: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea
supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 200: Domeniul de aplicare şi înţelesul unor termeni sau expresii
(1) Prezentul capitol se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul recunoaşterii hotărârilor
judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative,
în scopul executării lor în Uniunea Europeană. Totodată, prezentul capitol se aplică şi în relaţia cu alte state cu care a
fost încheiat un tratat bilateral sau multilateral în materie.
(2) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) hotărâre judecătorească - orice hotărâre definitivă prin care o instanţă a dispus faţă de o persoană fizică ce a
săvârşit o infracţiune una dintre următoarele sancţiuni:
(i)suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
(ii)amânarea aplicării pedepsei;
(iii)liberarea condiţionată, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare;
(iv)o sancţiune alternativă;
b) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - pedeapsă cu închisoarea sau o măsură privativă de libertate a
cărei executare este suspendată integral sau parţial, prin impunerea uneia sau a mai multor măsuri de probaţiune;
c) amânarea aplicării pedepsei - măsură prin care aplicarea unei pedepse a fost amânată condiţionat, prin impunerea
uneia sau a mai multor măsuri de probaţiune, sau în cadrul căreia una sau mai multe măsuri de probaţiune sunt impuse
în locul unei pedepse cu închisoarea sau al unei măsuri privative de libertate;
d) liberarea condiţionată - liberarea înainte de termen a unei persoane condamnate după executarea parţială a
pedepsei cu închisoarea sau a unei măsuri privative de libertate prin impunerea uneia sau a mai multor măsuri de
probaţiune;
e) sancţiune alternativă - orice altă sancţiune neprivativă de libertate, aplicată unei persoane fizice printr-o hotărâre
judecătorească, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, alta decât o sancţiune financiară, şi care constă într-o obligaţie
sau măsură de constrângere şi care are o existenţă de sine stătătoare;
f) decizie de probaţiune - o hotărâre judecătorească sau administrativă luată în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, prin
care s-a aplicat o măsură de probaţiune sau s-a dispus liberarea condiţionată;
g) măsuri de probaţiune - orice măsuri, obligaţii sau restricţii dintre cele prevăzute la art. 203, stabilite în sarcina unei
persoane fizice în legătură cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, amânarea aplicării pedepsei sau
liberarea condiţionată.
Art. 201: Competenţa
(1) Atunci când România este stat de executare, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune
străine prin care s-a dispus respectarea unor măsuri de probaţiune sau o sancţiune alternativă este de competenţa
tribunalului în a cărui circumscripţie locuieşte persoana.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), competenţa revine instanţei care judecă o altă infracţiune săvârşită de către persoana
condamnată prin hotărârea judecătorească străină, infracţiune care ar putea să atragă revocarea sau anularea
sancţiunii pronunţate de către instanţa străină.
(3) Supravegherea respectării măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative impuse prin hotărârea
judecătorească sau decizia de probaţiune care a făcut obiectul recunoaşterii este de competenţa serviciului de
probaţiune de pe lângă tribunalul în circumscripţia căruia locuieşte persoana.
(4) Atunci când România este stat emitent, soluţionarea cererii de executare într-un alt stat membru al Uniunii
Europene a hotărârii judecătoreşti date de o instanţă română, atunci când persoana condamnată urmează să execute
sau se află în executarea pedepsei, este de competenţa instanţei care a pronunţat în primă instanţă hotărârea
judecătorească a cărei recunoaştere se solicită. Atunci când hotărârea a fost dată de către Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, competenţa revine Tribunalului Bucureşti.
SECŢ IUNEA 2: Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune care stabilesc
măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative date de către instanţele sau autorităţile altor state
membre ale Uniunii Europene, în scopul executării lor în România
Art. 202: Condiţii generale
(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele din alte state membre ale Uniunii Europene se recunosc
şi se execută în România pe baza principiului încrederii reciproce şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol,
dacă sunt de natură să producă efecte juridice potrivit legii penale române şi nu contravin ordinii publice a statului
român.
(2) Hotărârile judecătoreşti definitive care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative date de către
instanţele altor state membre ale Uniunii Europene se recunosc şi se execută în România, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) prin hotărârea judecătorească a fost dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, amânarea aplicării
pedepsei, liberarea condiţionată sau o sancţiune alternativă;
b) măsurile de probaţiune sau sancţiunea alternativă stabilite prin hotărârea judecătorească străină au corespondent în
legea română şi sunt compatibile cu aceasta;
c) fapta pentru care s-a aplicat sancţiunea ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o
infracţiune. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru
fiecare infracţiune în parte;
d) persoana condamnată se află în statul emitent şi doreşte să se întoarcă sau să se stabilească în România sau se
află deja în România şi:
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(i)are cetăţenie română şi locuieşte sau urmează să locuiască în România; sau
(ii)nu are cetăţenie română, însă fie are drept de rezidenţă sau drept de şedere pe teritoriul României în condiţiile legii,
fie este unul dintre membrii familiei unui cetăţean român sau a unei persoane care are drept de rezidenţă sau drept de
şedere pe teritoriul României, fie face dovada că urmează să desfăşoare pe teritoriul României o activitate lucrativă, de
studii sau de pregătire profesională.
(3) În situaţia în care măsurile de probaţiune sunt stabilite printr-o decizie de probaţiune dată în baza unei hotărâri
judecătoreşti străine, constituie obiect al recunoaşterii atât hotărârea judecătorească, cât şi decizia de probaţiune.
Art. 203: Măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative
Hotărârile judecătoreşti străine pot fi recunoscute şi executate în România, dacă măsurile de probaţiune sau
sancţiunea alternativă stabilite prin hotărârea respectivă sau în baza acesteia se încadrează în următoarele categorii:
a) obligaţia persoanei condamnate de a informa o anumită autoritate cu privire la orice schimbare a reşedinţei sau a
locului de muncă;
b) obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din România sau din statul emitent;
c) obligaţia de a nu părăsi teritoriul statului de executare;
d) dispoziţii privind comportamentul, reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile din timpul liber sau conţinând limitări
privind modalităţile de desfăşurare a unei activităţi profesionale;
e) obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
f) obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane;
g) obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte care au fost utilizate sau ar putea fi utilizate de către persoana
condamnată în scopul comiterii unei fapte penale;
h) obligaţia de a repara, din punct de vedere financiar, prejudiciul cauzat de infracţiune şi/sau obligaţia de a furniza o
dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii;
i) obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii;
j) obligaţia de a coopera cu serviciul de probaţiune sau cu o altă instituţie sau serviciu social care are responsabilităţi în
ceea ce priveşte persoanele condamnate;
k) obligaţia de a urma un tratament terapeutic sau de dezintoxicare;
l) obligaţia de a comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă ale persoanei condamnate.
Art. 204: Motive de refuz al recunoaşterii şi executării hotărârii judecătoreşti
O hotărâre judecătorească dată în alt stat membru al Uniunii Europene nu va fi pusă în executare, chiar dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202, atunci când:
a) persoana a fost condamnată în România pentru aceeaşi faptă. În cazul în care hotărârea judecătorească străină a
fost dată şi pentru alte fapte, instanţa poate dispune recunoaşterea parţială a acesteia, dacă sunt îndeplinite celelalte
condiţii;
b) persoana a fost condamnată într-un alt stat pentru aceeaşi faptă, iar hotărârea judecătorească străină dată în acest
stat a fost anterior recunoscută şi pusă în executare pe teritoriul României;
c) persoana condamnată beneficiază în România de imunitate de jurisdicţie penală;
d) sancţiunea a fost aplicată unei persoane care, potrivit legii penale române, nu răspunde penal în virtutea vârstei
sale;
e) sancţiunea implică executarea unei măsuri care vizează starea psihiatrică sau de sănătate a persoanei şi care nu
poate fi pusă în executare în România sau, după caz, prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi
supravegheat în România, în conformitate cu sistemul naţional juridic sau de sănătate;
f) atunci când, potrivit legii penale române, a intervenit prescripţia executării pedepsei;
g) atunci când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, în afară de cazul în care statul emitent
informează că, în conformitate cu legislaţia sa:
(i)persoana a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-
mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în
caz de neprezentare; sau
(ii)persoana, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, l-a mandatat pe avocatul său ales sau
desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod
efectiv de către avocatul respectiv; sau
(iii)după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi a fost încunoştinţată că hotărârea este supusă unei căi
de atac, ocazie cu care instanţa competentă va putea verifica hotărârea atacată inclusiv pe baza unor probe noi, şi că,
în urma soluţionării căii de atac, la judecarea căreia poate participa personal, hotărârea de condamnare poate fi
desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la calea de atac, fie nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac;
h) durata termenului de supraveghere sau durata măsurilor de probaţiune, respectiv a sancţiunii alternative sau
intervalul de timp rămas până la împlinirea acestora sunt mai mici de 6 luni sau de 60 de ore în situaţia muncii în folosul
comunităţii.
Art. 205: Înscrisuri şi informaţii necesare recunoaşterii şi executării hotărârii judecătoreşti
(1) În vederea recunoaşterii şi executării hotărârii judecătoreşti, autoritatea competentă a statului emitent transmite
tribunalului în a cărui circumscripţie locuieşte sau urmează să locuiască persoana următoarele documente, traduse în
limba română:
a) certificatul completat potrivit modelului din anexa nr. 9;
b) hotărârea judecătorească prin care au fost stabilite măsurile de probaţiune sau sancţiunea alternativă;
c) decizia de probaţiune prin care au fost stabilite măsurile de probaţiune, atunci când este cazul;
d) declaraţia persoanei cu privire la intenţia de a se întoarce sau de a se stabili în România în următoarele 30 de zile de
la data declaraţiei, în situaţia în care persoana condamnată se află în statul emitent;
e) orice alte documente depuse de persoană la autoritatea din statul emitent.
(2) După primirea documentelor prevăzute la alin. (1), preşedintele instanţei fixează termenul de examinare a cererii în
vederea admiterii în principiu, care nu poate fi mai mare de 5 zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(3) Instanţa judecă în complet format dintr-un singur judecător.
Art. 206: Măsuri premergătoare
(1) Instanţa sesizată potrivit art. 205 verifică dacă înscrisurile şi informaţiile transmise de statul emitent sunt traduse în
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limba română şi, în caz contrar, solicită remiterea traducerii.
(2) În situaţia în care certificatul lipseşte, este incomplet sau nu este în concordanţă cu hotărârea judecătorească sau
decizia de probaţiune transmisă, instanţa solicită statului emitent transmiterea, completarea sau corectarea
certificatului, în termen de cel mult 15 zile.
(3) În situaţia în care unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la art. 205 alin. (1) lit. b)-e) sunt necesare, dar
nu au fost transmise de către statul emitent, instanţa poate solicita acestuia transmiterea unei copii de pe aceste
documente în termen de cel mult 15 zile.
(4) Instanţa poate să solicite statului emitent, dacă este cazul:
(i)referatul de evaluare sau orice raport întocmit înainte sau după condamnare de către serviciul de probaţiune sau o
altă autoritate competentă din statul emitent; sau
(ii)o copie a documentului eliberat de autorităţile române care dovedeşte dreptul de rezidenţă sau de şedere al
persoanei sau al unui membru de familie al acesteia, atunci când persoana condamnată nu este cetăţean român; sau
(iii)documente din care să rezulte legătura persoanei condamnate cu statul român; sau
(iv)alte documente pe care le consideră relevante în soluţionarea cererii.
(5) La solicitarea statului emitent, instanţa informează autoritatea competentă cu privire la maximul pedepsei
prevăzute de legea română pentru infracţiunea pentru care a fost condamnată persoana în cauză şi care ar putea fi
aplicată acesteia în cazul revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Art. 207: Admiterea în principiu
(1) În situaţia în care constată că documentele transmise îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 205 alin. (1) sau au
fost completate sau corectate conform solicitării, instanţa admite în principiu cererea prin încheiere şi fixează termen
pentru soluţionarea acesteia. Instanţa dispune informarea serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială
locuieşte sau urmează să locuiască persoana condamnată şi solicită acestuia avizul consultativ cu privire la măsurile de
probaţiune sau sancţiunea alternativă a căror executare a fost solicitată.
(2) În situaţia în care constată că documentele transmise nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 205 alin. (1) şi nu
au fost transmise, completate sau corectate conform solicitării, instanţa respinge prin sentinţă definitivă cererea şi
informează despre aceasta statul emitent.
(3) În situaţia în care, în urma informării prevăzute la art. 206 alin. (5) sau din alte motive, statul emitent informează
că îşi retrage certificatul, instanţa ia act de retragerea cererii, se dezînvesteşte prin sentinţă definitivă şi restituie
documentele primite statului emitent.
Art. 208: Procedura de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti
(1) Instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu, cu citarea persoanei condamnate şi a serviciului de probaţiune.
Participarea procurorului este obligatorie.
(2) Obiectul procedurii îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 202 şi, în cazul în care sunt îndeplinite,
recunoaşterea hotărârii judecătoreşti în vederea punerii în executare a măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii
alternative.
(3) Instanţa hotărăşte prin sentinţă, în termen de 10 zile de la data admiterii în principiu. Hotărârea se redactează în
cel mult 5 zile de la pronunţare şi se comunică persoanei condamnate şi serviciului de probaţiune.
(4) Împotriva sentinţei pot declara apel, în termen de 5 zile, procurorul, din oficiu sau la cererea serviciului de
probaţiune, precum şi persoana condamnată. Pentru procuror, termenul curge de la pronunţare. Pentru persoana
condamnată, termenul curge de la pronunţare sau, în cazul în care a lipsit atât de la dezbateri, cât şi de la pronunţare,
de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.
(5) Instanţa de apel judecă în complet format dintr-un singur judecător. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod
corespunzător. Dosarul va fi înaintat instanţei în termen de 3 zile, iar apelul se soluţionează în termen de 5 zile.
Hotărârea se redactează în cel mult 5 zile de la pronunţare şi se comunică persoanei condamnate şi serviciului de
probaţiune.
(6) Soluţia definitivă a instanţei de judecată române se comunică de îndată autorităţii competente din statul emitent.
Hotărârea definitivă se comunică, la cerere, statului emitent.
Art. 209: Durata procedurii
(1) Durata totală a procedurii recunoaşterii hotărârii judecătoreşti străine este de maximum 60 de zile de la momentul
primirii cererii şi a documentelor prevăzute la art. 205 alin. (1).
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi depăşit cu maximum 60 de zile, dacă:
(i)documentele prevăzute la art. 205 alin. (1) au necesitat traducere, completări sau corectări ori instanţa a solicitat
informaţii suplimentare şi statul emitent nu a putut răspunde solicitării în termen;
(ii)din cauza unor circumstanţe excepţionale, instanţa se află în imposibilitate de a soluţiona cererea în termenul
prevăzut la alin. (1).
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), instanţa informează autoritatea competentă din statul emitent asupra necesităţii
de prelungire a termenului de soluţionare a cererii, asupra motivelor care conduc la întârziere şi asupra intervalului de
timp estimat ca fiind necesar pentru finalizarea procedurii.
Art. 210: Decizii ale instanţei de judecată
(1) În situaţia în care, în urma verificării, instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 202 şi faptul că nu
există niciun motiv de refuz dintre cele prevăzute la art. 204, procedează după cum urmează:
a) recunoaşte hotărârea judecătorească şi dispune supravegherea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative
aşa cum au fost stabilite în hotărârea judecătorească a statului emitent;
b) recunoaşte hotărârea judecătorească şi dispune supravegherea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative
aşa cum au rezultat în urma adaptării acestora potrivit art. 211.
(2) Instanţa de judecată procedează la respingerea cererii, atunci când:
a) nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202; sau
b) există un motiv de refuz dintre cele prevăzute la art. 204.
(3) În situaţia în care, în urma verificării, instanţa constată incidenţa unui motiv de refuz dintre cele prevăzute la art.
204, instanţa poate dispune, în cazuri excepţionale, recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi executarea măsurilor de
probaţiune sau a sancţiunii alternative în România numai dacă există convingerea că prin aceasta s-ar contribui
semnificativ la reintegrarea socială a persoanei condamnate şi nu sunt încălcate drepturile ori prejudiciate beneficiile de
care se bucură victimele infracţiunii săvârşite de persoana condamnată, dacă acestea locuiesc în România. În vederea
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luării unei decizii, instanţa de judecată va solicita serviciului de probaţiune întocmirea unui raport în care să fie
prezentate perspectivele de reintegrare a persoanei condamnate în societatea românească şi va consulta statul
emitent. Dispoziţiile art. 215 se aplică în mod corespunzător.
(4) În situaţia în care instanţa a respins cererea statului emitent, o nouă cerere privind aceeaşi hotărâre
judecătorească este inadmisibilă, cu excepţia situaţiei în care cererea a fost respinsă în condiţiile art. 207 alin. (2).
Art. 211: Adaptarea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative
(1) Instanţa de judecată adaptează una sau mai multe dintre măsurile de probaţiune sau sancţiunea alternativă ori
termenul de încercare, urmărind, pe cât posibil, o corespondenţă cât mai aproape de conţinutul măsurilor de
probaţiune sau al sancţiunii alternative aplicate prin hotărârea autorităţii statului emitent, ori de câte ori:
a) durata măsurii de probaţiune sau a sancţiunii alternative ori a termenului de încercare stabilit de instanţa străină
pentru infracţiunea săvârşită nu corespunde sub aspectul cuantumului sau depăşeşte limita maximă generală a măsurii
de probaţiune ori a termenului de încercare care se aplică, potrivit legii române. Durata măsurilor de probaţiune sau a
sancţiunii alternative rezultate în urma adaptării nu poate fi mai mare decât cea stabilită iniţial prin hotărârea autorităţii
statului emitent;
b) natura măsurii de probaţiune ori a sancţiunii alternative nu corespunde cu natura măsurilor de probaţiune ori a
sancţiunii alternative care se aplică, potrivit legii române. Măsurile de probaţiune sau sancţiunea alternativă rezultată în
urma adaptării nu pot fi mai severe decât cele stabilite iniţial prin hotărârea autorităţii statului emitent.
(2) Adaptarea de către instanţa de judecată a duratei măsurii de probaţiune, a sancţiunii alternative sau a termenului
de încercare în situaţia în care durata stabilită în hotărârea instanţei străine depăşeşte maximul duratei prevăzute de
legea penală română constă în reducerea acestei durate până la limita maximă prevăzută de legea penală română.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa informează autoritatea competentă din statul emitent cu privire la
adaptarea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative înainte de punerea în executare a acestora. În termen de
10 zile de la informare, statul emitent are posibilitatea să retragă certificatul, situaţie în care hotărârea judecătorească
recunoscută nu va fi pusă în executare.
Art. 212: Recunoaşterea şi executarea parţială
(1) În situaţia în care persoana a fost condamnată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiilor se face pentru
fiecare infracţiune în parte. Atunci când condiţiile sunt îndeplinite doar pentru o parte din infracţiuni, anterior pronunţării
sentinţei, instanţa solicită statului emitent să precizeze dacă şi, după caz, în ce condiţii ar putea avea loc o executare
parţială sau dacă îşi retrage certificatul.
(2) În situaţia în care doar unele dintre măsurile de probaţiune stabilite în hotărârea judecătorească sau decizia de
probaţiune străină pot fi executate în România, anterior pronunţării sentinţei, instanţa solicită statului emitent să
precizeze dacă şi, după caz, în ce condiţii ar putea avea loc o executare parţială sau dacă îşi retrage certificatul. Dacă,
în urma informării, statul emitent îşi menţine solicitarea şi nu îşi retrage certificatul, instanţa procedează la
recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi, după caz, a deciziei de probaţiune şi pune în executare acele măsuri de
probaţiune pentru care sunt îndeplinite condiţiile.
(3) În situaţia în care, până la momentul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti de către instanţa română, măsurile de
probaţiune sau sancţiunea alternativă a fost parţial executată, instanţa deduce în mod corespunzător partea deja
executată şi pune în executare restul rămas neexecutat.
Art. 213: Executarea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative
(1) Executarea măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative este guvernată de legea română. Competenţa
judecării unei căi de atac în vederea desfiinţării sau modificării hotărârii judecătoreşti străine aparţine statului emitent.
(2) În situaţia prevăzută la art. 211 alin. (3) executarea nu începe înainte de expirarea termenului de 10 zile.
(3) Instanţa care a recunoscut hotărârea judecătorească străină este instanţa de executare şi are competenţa de a
lua măsurile subsecvente ulterior recunoaşterii.
(4) Serviciul de probaţiune supraveghează executarea măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative în
conformitate cu legislaţia română în domeniul probaţiunii.
(5) Amnistia sau graţierea poate fi acordată atât de statul emitent, cât şi de autorităţile române.
Art. 214: Executarea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative cu asumarea deciziilor
subsecvente
(1) În situaţia în care, ulterior recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti străine, persoana condamnată nu îndeplineşte,
cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere sau sancţiunea alternativă ori săvârşeşte o nouă infracţiune pe durata
termenului de încercare, instanţa română este competentă să revoce sancţiunea, potrivit legii penale române şi în
conformitate cu hotărârea judecătorească străină, atunci când aceasta din urmă se referă la:
a) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
b) liberarea condiţionată;
c) o sancţiune alternativă;
d) amânarea aplicării pedepsei.
(2) În ipotezele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) instanţa poate să dispună revocarea numai în situaţia în care
hotărârea judecătorească sau decizia de probaţiune străină recunoscută face referire expresă la pedeapsa privativă de
libertate care urmează a fi impusă într-o astfel de situaţie.
(3) Instanţa informează autoritatea competentă a statului emitent cu privire la revocarea sancţiunii şi la pedeapsa
aplicată.
Art. 215: Executarea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative fără asumarea deciziilor
subsecvente
(1) În situaţia în care, ulterior recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti străine, persoana condamnată nu îndeplineşte
măsurile de supraveghere sau sancţiunea alternativă ori săvârşeşte o nouă infracţiune pe durata termenului de
încercare, competenţa revocării sancţiunii sau luarea oricăror altor măsuri revine statului emitent, atunci când
hotărârea judecătorească străină recunoscută se referă la:
a) amânarea aplicării pedepsei;
b) liberarea condiţionată;
c) o sancţiune alternativă;
d) una dintre ipotezele prevăzute la art. 210 alin. (3);
e) o persoană condamnată care şi-a stabilit ulterior reşedinţa într-un alt stat şi nu se mai află în România.
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(2) În ipotezele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), instanţa română restituie statului emitent competenţa privind
revocarea sancţiunii în situaţia în care hotărârea judecătorească sau decizia de probaţiune străină recunoscută nu face
referire expresă la pedeapsa privativă de libertate care urmează a fi impusă într-o atare situaţie.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea informează autoritatea competentă a statului
emitent ori de câte ori constată existenţa unor motive de revocare sau a unor fapte asupra cărora a solicitat să fie
informată. Informarea se realizează prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10. Dacă, potrivit legii statului
emitent, ascultarea persoanei condamnate este obligatorie, declaraţia acesteia poate fi luată de către autorităţile
statului emitent prin videoconferinţă. Cererea având ca obiect audierea prin videoconferinţă a persoanei condamnate
se întocmeşte potrivit dispoziţiilor tratatului aplicabil între România şi statul emitent sau, în lipsa acestuia, pe bază de
reciprocitate şi se transmite pe canalele şi prin mijloacele de comunicare prevăzute de acesta sau de prezenta lege,
după caz, tribunalului în a cărui circumscripţie locuieşte persoana condamnată. Dispoziţiile art. 229 şi 235 se aplică în
mod corespunzător. Audierea prin videoconferinţă are loc în prezenţa unui reprezentant al serviciului de probaţiune.
(4) Odată cu informarea autorităţii competente a statului emitent, potrivit alin. (3), judecătorul delegat cu executarea
solicită ca statul emitent să informeze asupra măsurii subsecvente luate.
Art. 216: Încetarea supravegherii
(1) Supravegherea persoanei condamnate în România încetează şi competenţa deciziilor subsecvente revine statului
emitent, în următoarele situaţii:
a) persoana condamnată s-a sustras supravegherii şi nu este găsită în România;
b) la solicitarea statului emitent, atunci când acesta informează că persoana condamnată a săvârşit o altă infracţiune
pentru care autorităţile acestuia au început cercetarea penală sau au pronunţat o condamnare definitivă;
c) statul emitent informează cu privire la orice măsură sau hotărâre care atrage imposibilitatea continuării executării
măsurilor de probaţiune sau a sancţiunii alternative;
d) statul emitent a dispus modificarea măsurilor de probaţiune, sancţiunea alternativă sau durata termenului de
supraveghere şi se constată că, faţă de conţinutul concret al măsurii de probaţiune sau al sancţiunii alternative, aşa
cum a rezultat în urma modificării, activitatea de supraveghere nu mai poate fi asigurată sau nu mai este compatibilă
cu sistemul de probaţiune din România.
(2) Activitatea de supraveghere încetează în cazul amnistiei ori graţierii acordate de autorităţile române.
(3) Activitatea de supraveghere încetează la termen, în situaţia în care durata termenului de încercare s-a împlinit şi
persoana condamnată a respectat măsurile de probaţiune sau sancţiunea alternativă.
(4) La încetarea activităţii de supraveghere, serviciul de probaţiune întocmeşte un raport care cuprinde un rezumat al
procesului de supraveghere, pe care îl transmite judecătorului delegat cu executarea în vederea remiterii statului
emitent.
Art. 217: Comunicarea dintre instanţa de executare din România şi autorităţile competente din statul
emitent şi păstrarea evidenţei
(1) Pe durata procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine şi, ulterior recunoaşterii acesteia, pe durata
executării măsurilor de probaţiune, instanţa comunică direct cu autoritatea competentă din statul emitent prin
transmiterea sau solicitarea de informaţii care să asigure celeritatea şi eficienţa procedurii de recunoaştere a hotărârii
judecătoreşti şi care să sprijine procesul de supraveghere şi reintegrare socială a persoanei condamnate.
(2) Pentru evidenţa activităţii instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul privind măsurile de probaţiune şi
sancţiunile alternative dispuse pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene şi executate în România. În acest
registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele persoanei condamnate; instanţa de
executare; numărul şi data hotărârii judecătoreşti de condamnare; statul emitent; data primirii certificatului şi a
hotărârii judecătoreşti; numărul şi data hotărârii judecătoreşti prin care a fost recunoscută hotărârea judecătorească
străină; serviciul de probaţiune responsabil cu supravegherea şi informaţii privind executarea măsurilor de probaţiune.
SECŢ IUNEA 3: Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti care stabilesc măsuri de probaţiune sau
sancţiuni alternative date în România în scopul executării lor în alte state membre ale Uniunii
Europene
Art. 218: Condiţii pentru solicitarea recunoaşterii hotărârii judecătoreşti
(1) Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi executarea pe teritoriul altui stat membru a măsurilor de probaţiune sau a
sancţiunii alternative aplicate prin aceasta pot fi solicitate unui alt stat membru, atunci când:
a) prin hotărârea judecătorească instanţa a dispus una din următoarele sancţiuni:
(i)suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în baza art. 91 din Codul penal;
(ii)stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică în baza art. 115
din Codul penal;
(iii)amânarea aplicării pedepsei;
(iv)liberarea condiţionată;
b) prin hotărârea judecătorească instanţa a stabilit în sarcina persoanei o măsură de probaţiune care se încadrează în
una dintre categoriile prevăzute la art. 203;
c) hotărârea judecătorească este definitivă şi executorie;
d) din referatul de evaluare întocmit de serviciul de probaţiune, înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti sau pe
perioada supravegherii, rezultă că executarea măsurilor de probaţiune aplicate prin hotărârea judecătorească pe
teritoriul statului de executare este de natură să asigure reintegrarea socială a persoanei condamnate;
e) din lucrările dosarului, din declaraţia persoanei condamnate sau din datele comunicate de organele competente
rezultă că aceasta:
(i)se află pe teritoriul statului respectiv; sau
(ii)va părăsi teritoriul României cel mai târziu la expirarea unui termen de 30 de zile de la data declaraţiei făcute în
acest sens. În vederea constatării ca îndeplinită a prezentei condiţii, judecătorul delegat cu executarea sau serviciul de
probaţiune poate solicita persoanei condamnate prezentarea de documente justificative;
f) persoana condamnată nu este urmărită penal sau judecată pentru alte infracţiuni;
g) intervalul de timp rămas până la împlinirea termenului de supraveghere stabilit de instanţă este mai mare de 6 luni.
Neîndeplinirea acestei condiţii nu împiedică transmiterea înscrisurilor şi a informaţiilor prevăzute la art. 220 alin. (2)
dacă, în urma consultării cu statul de executare, acesta declară că poate asigura executarea măsurilor de probaţiune
pentru intervalul de timp rămas până la împlinirea termenului de supraveghere;
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h) nu sunt incidente dispoziţiile legale privind revocarea sau anularea sancţiunii;
i) persoana face dovada că are reşedinţa legală şi obişnuită pe teritoriul statului respectiv.
(2) La cererea persoanei condamnate, recunoaşterea hotărârii judecătoreşti poate fi solicitată şi altui stat membru
decât cel pe teritoriul căruia persoana condamnată are reşedinţa legală şi obişnuită, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) şi statul de executare este de acord să preia executarea pe teritoriul său a măsurilor de
probaţiune aplicate de instanţa română. În vederea stabilirii legăturii cu statul de executare pe teritoriul căruia persoana
condamnată solicită executarea măsurilor de probaţiune stabilite în sarcina sa, instanţa de executare sau serviciul de
probaţiune poate solicita persoanei condamnate, din oficiu sau la cererea statului de executare, prezentarea de
documente justificative.
Art. 219: Iniţierea procedurii de solicitare a recunoaşterii hotărârii judecătoreşti
(1) În situaţia în care, la data pronunţării, persoana condamnată declară că intenţionează să se întoarcă sau s-a întors
pe teritoriul altui stat membru, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dar anterior transmiterii acesteia
serviciului de probaţiune, judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare face aplicarea dispoziţiilor art.
220 şi informează serviciul de probaţiune cu privire la măsurile luate.
(2) În situaţia în care hotărârea judecătorească a fost transmisă serviciului de probaţiune şi, fie la data contactării, fie
cu ocazia primei întrevederi ori la o dată ulterioară, persoana condamnată declară consilierului de probaţiune că, după
caz, s-a întors sau intenţionează să se întoarcă pe teritoriul altui stat membru, acesta informează instanţa de
executare. Declaraţia persoanei condamnate se consemnează într-un proces- verbal semnat de consilierul de
probaţiune şi de persoana condamnată, dacă este prezentă, şi se transmite instanţei de executare odată cu
propunerea de iniţiere a procedurii prevăzute la art. 220. Propunerea este cuprinsă într-un proces-verbal motivat.
Art. 220: Transmiterea certificatului şi a hotărârii judecătoreşti
(1) Certificatul prevăzut în anexa nr. 9 se completează de către judecătorul delegat cu executarea din cadrul instanţei
care a pronunţat în primă instanţă hotărârea judecătorească a cărei recunoaştere se solicită. Atunci când hotărârea a
fost dată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, certificatul se completează de către judecătorul delegat cu
executarea din cadrul Tribunalului Bucureşti.
(2) Certificatul, hotărârea judecătorească şi, dacă este disponibil, referatul de evaluare întocmit de serviciul de
probaţiune înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti sau pe perioada supravegherii, după caz, sunt transmise prin
fax, e-mail sau prin orice mijloc de comunicare sigur, care lasă o urmă scrisă, autorităţii străine competente să îl
primească sau să îl execute.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit traduse în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului de
executare sau într-o altă limbă pe care statul de executare a declarat oficial că o acceptă.
(4) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (2) se poate efectua şi prin sistemul securizat al Reţelei Judiciare
Europene, când acesta va fi operaţional. Originalele certificatului şi al hotărârii judecătoreşti se transmit la cererea
autorităţii străine competente, prin serviciile de curierat rapid.
Art. 221: Solicitarea şi transmiterea de informaţii
(1) Odată cu transmiterea documentelor prevăzute la art. 220 alin. (2), judecătorul delegat cu executarea solicită
informaţii cu privire la:
a) durata maximă a privării de libertate prevăzute de legislaţia statului de executare pentru infracţiunea cu privire la
care s-a pronunţat hotărârea judecătorească şi care ar putea fi impusă persoanei condamnate în cazul încălcării
măsurilor de probaţiune sau al săvârşirii unei noi infracţiuni de către persoana condamnată;
b) declaraţia statului de executare cu privire la asumarea sau neasumarea deciziilor subsecvente recunoaşterii hotărârii
judecătoreşti.
(2) Ulterior transmiterii documentelor prevăzute la art. 220 alin. (2), judecătorul delegat cu executarea comunică, din
oficiu sau la cererea autorităţii competente din statul de executare, informaţii suplimentare necesare pentru
recunoaşterea hotărârii judecătoreşti sau pentru executarea măsurilor de probaţiune.
Art. 222: Retragerea certificatului transmis statului de executare
(1) Certificatul transmis autorităţii competente din statul de executare poate fi retras atunci când:
a) după transmiterea documentelor prevăzute la art. 220 alin. (2), dar mai înainte de recunoaşterea hotărârii
judecătoreşti de către statul de executare, se constată că sunt incidente dispoziţiile referitoare la revocarea sau
anularea sancţiunii;
b) după primirea informaţiilor solicitate potrivit art. 221 alin. (1) se constată că durata maximă a privării de libertate
prevăzută de legislaţia statului de executare pentru infracţiunea cu privire la care s-a pronunţat hotărârea
judecătorească şi care ar putea fi impusă persoanei condamnate în cazul încălcării măsurilor de probaţiune sau al
săvârşirii unei noi infracţiuni de către persoana condamnată este superioară celei prevăzute de legea română;
c) după primirea deciziei de adaptare a măsurilor de probaţiune sau a duratei termenului de încercare aplicate prin
hotărârea judecătorească a cărei recunoaştere a fost solicitată, se apreciază că măsurile de probaţiune stabilite de
statul de executare nu sunt de natură să corespundă celor dispuse în hotărârea judecătorească română ori să asigure
reintegrarea socială a persoanei condamnate.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), certificatul poate fi retras cel mai târziu la expirarea unui termen de 10
zile de la primirea informaţiilor, în afară de cazul în care s-a început executarea măsurilor de probaţiune. În luarea unei
decizii cu privire la retragerea certificatului, judecătorul delegat cu executarea poate solicita punctul de vedere al
serviciului de probaţiune care este competent să supravegheze executarea sancţiunii în România.
Art. 223: Efectele recunoaşterii hotărârii judecătoreşti de către statul de executare
(1) Executarea măsurilor de probaţiune aplicate printr-o hotărâre judecătorească recunoscută de statul de executare
este guvernată de legea statului de executare.
(2) Competenţa judecării unei căi de atac în vederea desfiinţării sau modificării hotărârii judecătoreşti aparţine statului
român.
(3) Amnistia sau graţierea poate fi acordată atât de statul român, cât şi de statul de executare.
Art. 224: Executarea măsurilor de probaţiune cu asumarea deciziilor subsecvente de către statul de
executare
(1) Ulterior recunoaşterii hotărârii judecătoreşti, statul de executare este competent să ia toate deciziile subsecvente
cu privire la sancţiunea aplicată prin hotărârea judecătorească română, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 225.
(2) Pe durata supravegherii, judecătorul delegat cu executarea comunică din oficiu informaţii care ar putea duce la
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modificarea măsurilor de probaţiune, la revocarea sancţiunii sau la executarea unei pedepse cu închisoarea sau a unei
măsuri de siguranţă ca urmare a nerespectării unei măsuri de probaţiune. Informarea se realizează prin completarea
formularului prevăzut în anexa nr. 10. Transmiterea şi traducerea informaţiilor suplimentare se efectuează potrivit art.
220 alin. (2) şi (3).
(3) În situaţia în care, înainte de recunoaşterea hotărârii judecătoreşti de către statul de executare, instanţa română a
procedat la punerea în executare a măsurilor de probaţiune, supravegherea acestora încetează în România de la data
la care instanţa de executare a fost informată cu privire la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti.
Art. 225: Executarea măsurilor de probaţiune fără asumarea deciziilor subsecvente de către statul de
executare
(1) În situaţia în care statul de executare declară că, în anumite cazuri, expres menţionate, nu îşi asumă deciziile
subsecvente recunoaşterii hotărârii judecătoreşti, instanţa de executare redobândeşte competenţa cu privire la
revocarea sancţiunii aplicate prin hotărârea judecătorească. Declaraţia statului de executare se verifică de către
judecătorul delegat cu executarea la data completării certificatului.
(2) Judecătorul delegat cu executarea solicită autorităţii competente a statului de executare ca, pe durata
supravegherii, să informeze instanţa de executare din România cu privire la orice constatare care ar putea să atragă
revocarea sancţiunii, în special cu privire la nerespectarea măsurilor de probaţiune sau săvârşirea unei noi infracţiuni.
Informarea se realizează prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10.
(3) În situaţia în care autoritatea competentă a statului de executare a procedat la adaptarea sau modificarea
măsurilor de probaţiune sau a duratei termenului de încercare şi sunt îndeplinite condiţiile revocării, instanţa de
executare procedează potrivit legii române şi prin raportare la hotărârea judecătorească de condamnare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă persoana condamnată se află în continuare în statul de executare, ascultarea
acesteia poate fi efectuată prin videoconferinţă, potrivit dispoziţiilor art. 229 şi 235. Audierea prin videoconferinţă are
loc în prezenţa unui reprezentant al serviciului de probaţiune sau al autorităţii competente cu supravegherea persoanei
din statul de executare.
(5) Autoritatea competentă din statul de executare este informată de îndată cu privire la decizia subsecventă a
instanţei de executare române.
Art. 226: Redobândirea competenţei de supraveghere a executării măsurilor de probaţiune
Instanţa de executare redobândeşte dreptul de a pune în executare măsurile de probaţiune aplicate prin hotărârea
judecătorească transmisă statului de executare atunci când:
a) certificatul este retras potrivit art. 222;
b) după transmiterea documentelor prevăzute la art. 220 alin. (2) sau după recunoaşterea hotărârii judecătoreşti,
statul de executare informează că se află în imposibilitatea de a pune în executare sau de a mai continua executarea
măsurilor de probaţiune întrucât persoana condamnată nu poate fi găsită, a fugit sau nu mai are reşedinţa legală şi
obişnuită pe teritoriul său;
c) în situaţia prevăzută la art. 225.
Art. 227: Comunicarea dintre instanţa de executare din România şi autorităţile competente din statul de
executare şi păstrarea evidenţei
(1) În vederea iniţierii procedurii de recunoaştere, pe durata acestei proceduri şi, ulterior recunoaşterii hotărârii
judecătoreşti române, pe durata executării măsurilor de probaţiune, instanţa de executare, prin judecătorul delegat cu
executarea, comunică direct cu autoritatea competentă din statul de executare prin transmiterea sau solicitarea de
informaţii care să asigure celeritatea şi eficienţa procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti şi care să sprijine
procesul de reintegrare socială a persoanei condamnate.
(2) Pentru evidenţa activităţii instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul privind măsurile de probaţiune şi
sancţiunile alternative executate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. În acest registru se vor face
următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele persoanei faţă de care s-a dispus hotărârea; instanţa de
executare; numărul şi data hotărârii; data transmiterii certificatului şi a hotărârii judecătoreşti; statul de executare;
informaţii privind executarea măsurilor de probaţiune în statul de executare.
TITLUL VIII: Asistenţa judiciară în materie penală
CAPITOLUL I: Asistenţa judiciară internaţională
Art. 228: Obiectul asistenţei judiciare
În sensul prezentului capitol, asistenţa judiciară internaţională cuprinde îndeosebi următoarele activităţi:
a) comisiile rogatorii internaţionale;
b) audierile prin videoconferinţă;
c) înfăţişarea în statul solicitant a martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite;
d) notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal;
e) cazierul judiciar;
f) alte forme de asistenţă judiciară.
Art. 229: Conţinutul general al cererii de asistenţă judiciară şi actele anexate acesteia
(1) Cererea de asistenţă judiciară trebuie să indice:
a) denumirea autorităţii judiciare solicitante şi denumirea autorităţii judiciare solicitate;
b) obiectul şi motivele cererii;
c) calificarea juridică a faptelor;
d) datele de identificare a suspectului, inculpatului sau condamnatului ori a martorului sau expertului, după caz;
e) încadrarea juridică şi prezentarea sumară a faptelor.
(2) La cerere se anexează acte în sprijinul acesteia, după caz, în funcţie de natura şi obiectul cererii.
(3) Actele anexate cererii de asistenţă judiciară trebuie certificate de autoritatea judiciară solicitantă, fiind scutite de
orice alte formalităţi de supralegalizare.
Art. 230: Comisia rogatorie internaţională
Comisia rogatorie internaţională în materie penală este acea formă de asistenţă judiciară care constă în împuternicirea
pe care o autoritate judiciară dintr-un stat o acordă unei autorităţi din alt stat, mandatată să îndeplinească, în locul şi în
numele său, unele activităţi judiciare privitoare la un anumit proces penal.
Art. 231: Obiectul comisiei rogatorii
(1) Obiectul cererii de comisie rogatorie îl constituie cu precădere:
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a) localizarea şi identificarea persoanelor şi obiectelor; audierea suspectului, inculpatului, persoanei vătămate, părţii
civile, părţii responsabile civilmente, martorilor şi experţilor, precum şi confruntarea; percheziţia, ridicarea de obiecte şi
înscrisuri, sechestrul şi confiscarea specială sau extinsă; cercetarea la faţa locului şi reconstituirea; expertizele;
transmiterea de informaţii necesare într-un anumit proces, interceptarea convorbirilor, examinarea documentelor de
arhivă şi a fişierelor specializate şi alte asemenea acte de procedură;
b) transmiterea mijloacelor materiale de probă;
c) comunicarea de documente sau dosare.
(2) Dacă statul solicitant doreşte ca martorii sau experţii să depună jurământ, va cere aceasta în mod expres, iar
statul român va da curs acestei cereri în situaţiile în care legea internă română nu se opune.
(3) Statul român va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Dacă statul
solicitant cere în mod expres transmiterea documentelor originale, se va da curs, în măsura posibilului, acestei cereri.
Art. 232: Data şi locul comisiei rogatorii
(1) Dacă statul solicitant solicită în mod expres, statul român îl va informa despre data şi locul îndeplinirii comisiei
rogatorii. Autorităţile şi persoanele în cauză, menţionate de statul solicitant, vor putea să asiste şi să colaboreze la
efectuarea comisiei rogatorii, în limitele permise de legea română.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care asistenţa este solicitată de autorităţile
judiciare române.
Art. 233: Ridicarea de obiecte şi înscrisuri şi efectuarea percheziţiilor
(1) În vederea descoperirii şi strângerii probelor aflate pe teritoriile altor state, organul judiciar român competent poate
cere autorităţilor străine să ridice obiecte şi înscrisuri sau să efectueze percheziţii şi să remită obiectele ori înscrisurile
predate sau ridicate în timpul percheziţiei. Atunci când se solicită efectuarea unei percheziţii domiciliare, în cererea
întocmită potrivit art. 229, organul judiciar român solicitant indică şi confirmă emiterea de către judecătorul competent
a încheierii prin care a fost încuviinţată efectuarea percheziţiei.
(2) În aplicarea alin. (1), ridicarea de obiecte şi înscrisuri şi efectuarea percheziţiilor se efectuează potrivit legii statului
solicitat.
(3) Atunci când România este stat solicitat, cererea formulată de autorităţile străine competente trebuie să cuprindă
informaţiile prevăzute la art. 229, precum şi:
a) numele, prenumele şi semnalmentele persoanei cercetate de autorităţile străine, indicarea urmelor săvârşirii
infracţiunii ori a altor obiecte care se presupune că există în locul ce urmează să fie percheziţionat;
b) motivul pentru care se solicită efectuarea percheziţiei;
c) indicarea încadrării juridice, descrierea situaţiei de fapt, a probelor sau a datelor din care rezultă că în locul în care se
solicită efectuarea percheziţiei se află persoana cercetată de autorităţile străine sau pot fi descoperite probe cu privire
la săvârşirea infracţiunii;
d) dacă este cazul, indicarea probelor sau a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni sau a obiectelor şi înscrisurilor ce fac obiectul infracţiunii;
e) indicarea locului unde urmează a se efectua percheziţia.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) este admisă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) fapta care face obiectul procedurii penale desfăşurate în statul solicitant ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost
săvârşită pe teritoriul României, o infracţiune şi autorul ar fi fost sancţionabil. În cazul în care măsura a fost aplicată
pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte;
b) pedeapsa prevăzută de legea română şi cea a statului solicitant pentru infracţiunea săvârşită de persoana cercetată
de statul solicitant este de cel puţin un an închisoare.
(5) Condiţiile prevăzute la alin. (4) pot să atragă regula reciprocităţii.
(6) Atunci când România este stat solicitat, ridicarea de obiecte şi înscrisuri şi percheziţia se dispun şi se efectuează
potrivit Codului de procedură penală, în baza ordonanţei procurorului sau a încheierii judecătorului, iar în cazul
percheziţiei domiciliare, în baza autorizaţiei date de judecătorul român competent. În cazul percheziţiei domiciliare,
condiţia începerii urmăririi penale prevăzută de Codul de procedură penală nu se aplică.
Art. 234: Remiterea obiectelor şi dosarelor
(1) Statul român va putea să amâne remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a căror comunicare este
cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penală în curs.
(2) Obiectele şi originalele dosarelor şi ale documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi
restituite cât mai curând posibil statului român de către statul solicitant, în afară de cazul în care statul român renunţă
la ele.
Art. 235: Audierile prin videoconferinţă
(1) În cazul în care o persoană care se află pe teritoriul României trebuie să fie audiată ca martor sau expert de către
autorităţile judiciare ale unui stat străin şi este inoportun sau imposibil pentru acea persoană să se înfăţişeze personal
pe teritoriul acelui stat, statul străin poate solicita ca audierea să aibă loc prin videoconferinţă, potrivit alineatelor
următoare.
(2) O asemenea cerere poate fi acceptată de statul român dacă nu contravine principiilor sale fundamentale de drept şi
cu condiţia să dispună de mijloacele tehnice care să permită efectuarea audierii prin videoconferinţă.
(3) În cererea de audiere prin videoconferinţă trebuie să se precizeze, în afară de informaţiile prevăzute la art. 229,
motivul pentru care nu este oportun sau este imposibil ca martorul sau expertul să fie prezent personal la audiere,
precum şi denumirea autorităţii judiciare şi numele persoanelor care vor proceda la audiere.
(4) Martorul sau expertul va fi citat potrivit legii române.
(5) Autorităţile judiciare competente să execute cererile formulate de autorităţile altor state sunt curţile de apel, în
cursul judecăţii, respectiv parchetele de pe lângă curţile de apel, în cursul urmăririi penale.
(6) Audierea prin videoconferinţă se desfăşoară potrivit următoarelor reguli:
a) audierea are loc în prezenţa judecătorului sau procurorului român competent, după caz, asistat, după caz, de un
interpret; acesta verifică identitatea persoanei audiate şi este obligat să asigure respectarea principiilor fundamentale
ale legii române. În cazul în care constată că sunt încălcate principiile fundamentale ale dreptului român, judecătorul sau
procurorul ia de îndată măsurile necesare pentru a asigura desfăşurarea audierii în conformitate cu legea română;
b) autorităţile judiciare române competente şi cele ale statului solicitant convin, după caz, asupra măsurilor de
protecţie a martorului sau expertului;
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c) audierea se efectuează direct de către autoritatea judiciară competentă a statului solicitant sau sub coordonarea
acesteia, potrivit legii sale interne;
d) martorul sau expertul va fi asistat, după caz, de un interpret, potrivit legii române;
e) persoana chemată ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune mărturie, care îi este conferit fie de
legea română, fie de legea statului solicitat.
(7) Fără a aduce atingere măsurilor convenite pentru protecţia martorilor, autoritatea judiciară română întocmeşte un
proces-verbal în care se consemnează data şi locul audierii, identitatea persoanei audiate, informaţii privind depunerea
jurământului şi condiţiile tehnice în care audierea s-a desfăşurat. Procesul-verbal se transmite autorităţii judiciare
competente a statului solicitant.
(8) Dispoziţiile Codului de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(9) Dispoziţiile prezentului articol se pot aplica şi în cazul audierii suspecţilor sau inculpaţilor, dacă persoana în cauză
consimte şi dacă există un acord în acest sens între autorităţile judiciare române şi cele ale statului solicitant.
(10) Cheltuielile legate de stabilirea legăturii video, cele legate de punerea la dispoziţie a acestei legături în statul
solicitant, remunerarea interpreţilor şi indemnizaţiile plătite martorilor şi experţilor, precum şi cheltuielile de deplasare în
statul solicitat vor fi rambursate de statul străin solicitant statului român, dacă acesta din urmă nu a renunţat expres la
rambursarea acestor cheltuieli în totalitate sau parţial.
(11) Declaraţiile suspectului sau ale inculpatului, ale celorlalte părţi în procesul penal sau ale expertului, care se află în
străinătate, pot fi luate prin videoconferinţă ori de câte ori este inoportun sau imposibil pentru ca acea persoană să se
înfăţişeze personal pe teritoriul României. Este considerată în imposibilitatea de a se înfăţişa personal pe teritoriul
României şi persoana aflată în detenţie pe teritoriul altui stat. În acest sens, procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală ori instanţa pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare întocmeşte şi transmite,
direct sau prin intermediul autorităţilor centrale prevăzute la art. 10, cererea de asistenţă judiciară internaţională în
materie penală. Dispoziţiile alin. (3) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
Art. 236: Transmiterea spontană de informaţii
(1) Autorităţile judiciare române pot, fără cerere prealabilă, să transmită autorităţilor competente ale unui stat străin
informaţiile obţinute în cadrul unei anchete, atunci când consideră că acestea ar putea ajuta statul destinatar să iniţieze
o procedură penală sau când informaţiile ar putea conduce la formularea unei cereri de asistenţă judiciară.
(2) Statul român poate impune anumite condiţii privitoare la modul de utilizare a informaţiilor transmise, potrivit
prevederilor alin. (1). Statul destinatar este obligat să respecte condiţiile impuse.
Art. 237: Livrări supravegheate
(1) Autorităţile judiciare române competente autorizează, la cerere, în condiţiile prevăzute de legea română, livrări
supravegheate, în cadrul unor proceduri penale privind infracţiuni care pot da loc la extrădare.
(2) Livrările supravegheate se derulează potrivit legii române.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care asistenţa este solicitată de
autorităţile judiciare române.
Art. 238: Utilizarea investigatorilor sub acoperire
(1) Statul român poate conveni cu un stat străin să îşi acorde asistenţă reciprocă pentru desfăşurarea unor anchete de
către investigatori sub acoperire.
(2) Autorităţile române competente vor decide, de la caz la caz, potrivit legii române.
(3) În condiţiile prevăzute de legea română, autorităţile judiciare române şi cele străine vor stabili modalităţile concrete
de desfăşurare a anchetei şi statutul juridic al agenţilor.
Art. 239: Echipele comune de anchetă
(1) Echipele comune de anchetă pot fi constituite şi pot funcţiona pe teritoriile României şi ale altor state cu scopul de
a facilita efectuarea de cercetări penale. Procedurile care reglementează funcţionarea acestor echipe, precum şi
componenţa, durata, locaţia, organizarea, funcţiile, scopul şi condiţiile de participare a membrilor unei echipe la
activităţile de anchetă se stabilesc prin acord scris. Membrul naţional la Eurojust sau adjunctul acestuia poate participa
la activităţile desfăşurate în cadrul echipei comune de anchetă. În relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi
statele care sunt părţi la Convenţia din 19 iunie 1990 de aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, Schengen, acordul se încheie de către prim-procurorul sau
procurorul general al parchetului în care îşi desfăşoară activitatea procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală sau, în cazul în care nu există nicio procedură penală în desfăşurare pe teritoriul României, indiferent
de natura infracţiunii, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de
procurorul desemnat de către acesta. În relaţia cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, acordul se încheie
de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către procurorul
desemnat de acesta.
(2) Pentru constituirea echipelor comune de anchetă, în cazul infracţiunilor care, potrivit legii, sunt date în competenţa
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
acordul se încheie de către procurorii şefi ai acestora sau de către procurorul desemnat de către aceştia.
(3) O echipă comună de anchetă poate fi creată în special când:
a) în cadrul unei proceduri în curs în statul solicitant se impune efectuarea unor anchete dificile şi care implică
importante mijloace umane şi de altă natură, care privesc ambele state;
b) mai multe state efectuează anchete care necesită o acţiune coordonată şi concertată în statele în cauză.
(4) Cererea de formare a unei echipe comune de anchetă poate fi formulată de orice stat implicat. Echipa este
formată în unul dintre statele în care ancheta trebuie efectuată.
(5) Cererea de formare a unei echipe comune de anchetă cuprinde propuneri referitoare la componenţa echipei.
(6) Componenţii echipei comune desemnaţi de autorităţile române au calitatea de membri, în timp ce cei desemnaţi de
un stat străin au calitatea de membri detaşaţi.
(7) Activitatea echipei comune de anchetă pe teritoriul statului român se desfăşoară potrivit următoarelor reguli
generale:
a) conducătorul echipei este un reprezentant al autorităţii judiciare române competente;
b) acţiunile echipei se desfăşoară conform legii române. Membrii echipei şi membrii detaşaţi ai echipei îşi execută
sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la lit. a).
(8) Membrii detaşaţi pe lângă echipa comună de anchetă sunt abilitaţi să fie prezenţi la efectuarea oricăror acte
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procedurale, cu excepţia cazului când conducătorul echipei decide contrariul.
(9) Atunci când activitatea echipei comune de anchetă se desfăşoară pe teritoriul altui stat, dacă se apreciază că este
necesară îndeplinirea unor acte de cercetare pe teritoriul României, procurorul care este membru al echipei comune de
anchetă poate cere autorităţilor române să îndeplinească acele acte, fără ca celelalte state participante să mai depună
o cerere de cooperare judiciară, în afară de cazul în care se solicită arestarea unei persoane în vederea extrădării sau
predării, după caz. Procedurile necesare efectuării activităţii respective în România vor fi cele aplicabile activităţilor de
cercetare penală, potrivit legii române.
(10) Un membru detaşat pe lângă echipa comună de anchetă poate, conform dreptului său naţional şi în limitele
competenţelor sale, să furnizeze echipei informaţiile care sunt la dispoziţia statului care l-a detaşat în scopul derulării
anchetelor penale efectuate de echipă.
(11) Informaţiile obţinute în mod obişnuit de un membru sau un membru detaşat în cadrul participării la o echipă
comună de anchetă şi care nu pot fi obţinute în alt mod de către autorităţile competente ale statelor implicate pot fi
utilizate în scopurile următoare:
a) în scopul pentru care a fost creată echipa;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracţiuni, cu consimţământul statului pe teritoriul căruia au fost
obţinute informaţiile;
c) pentru a preveni un pericol iminent şi serios pentru securitatea publică şi cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la lit.
b);
d) în alte scopuri, cu condiţia ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa.
(12) În cazul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României, membrii detaşaţi ai echipei sunt
asimilaţi membrilor români în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite împotriva acestora sau de către aceştia.
Art. 240: Supravegherea transfrontalieră
(1) Sub rezerva existenţei unor dispoziţii contrare în convenţia aplicabilă în relaţia cu acel stat, agenţii unui stat străin,
care, în cadrul unei anchete judiciare, supraveghează pe teritoriul acelui stat o persoană ce se presupune că a participat
la săvârşirea unei infracţiuni care dă loc la extrădare sau o persoană faţă de care sunt motive serioase să se creadă că
poate duce la identificarea sau localizarea persoanei menţionate mai sus, sunt autorizaţi să continue această
supraveghere pe teritoriul statului român, în baza unei cereri de asistenţă judiciară prezentate în prealabil. La cerere,
supravegherea poate fi exercitată de autorităţile române competente.
(2) Cererea de asistenţă judiciară prevăzută la alin. (1) va fi adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi va cuprinde toate informaţiile pertinente în cauză, în conformitate cu prevederile convenţiei aplicabile. Prin
autorizaţie Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va putea stabili anumite condiţii.
(3) Atunci când, din considerente de urgenţă, autorizarea prealabilă a statului român nu poate fi solicitată, agenţii
străini care acţionează în cadrul anchetei judiciare aflate în faza de urmărire penală sunt autorizaţi să continue pe
teritoriul României supravegherea unei persoane bănuite că a comis una dintre faptele enumerate la alin. (5), în
condiţiile următoare:
a) trecerea frontierei va fi comunicată imediat, în timpul supravegherii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, precum şi structurii Poliţiei de Frontieră constituite în cadrul punctului de trecere a frontierei;
b) o cerere de asistenţă judiciară conform alin. (1) şi care expune motivele ce justifică trecerea frontierei fără
autorizaţie prealabilă va fi transmisă fără întârziere.
(4) Supravegherea prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se poate desfăşura decât în condiţiile următoare:
a) agenţii de supraveghere trebuie să respecte dispoziţiile prezentului articol şi ale legii române;
b) sub rezerva situaţiilor prevăzute la alin. (3), pe timpul supravegherii, agenţii au asupra lor un document care să
ateste că le-a fost acordată permisiunea;
c) agenţii de supraveghere trebuie să fie permanent în măsură să justifice calitatea lor oficială;
d) agenţii de supraveghere pot purta armamentul din dotare în timpul supravegherii, cu excepţia cazului când prin
autorizaţie Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a prevăzut altfel; utilizarea lui este interzisă, cu
excepţia cazului de legitimă apărare;
e) pătrunderea în domiciliul unei persoane şi în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;
f) agenţii de supraveghere nu pot nici reţine, nici aresta persoana supravegheată;
g) despre orice operaţiune de supraveghere se va întocmi un raport către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, care va cere inclusiv prezentarea în persoană a agenţilor care au efectuat supravegherea;
h) autoritatea statului căruia îi aparţin agenţii care au efectuat supravegherea, la cererea autorităţii competente
române, poate asista la ancheta subsecventă operaţiunii, inclusiv la procedurile judiciare;
i) autorităţile statului căruia îi aparţin agenţii de supraveghere, la cererea autorităţilor române, contribuie la
desfăşurarea în bune condiţii a anchetei ce urmează operaţiunii la care au participat, inclusiv la procedurile judiciare.
(5) Supravegherea prevăzută la alin. (3) nu poate avea loc decât pentru una dintre următoarele fapte:
a) omor şi omor calificat;
b) infracţiuni grave de natură sexuală, inclusiv violul şi abuzul sexual asupra minorilor;
c) distrugere şi distrugere calificată, săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice asemenea mijloc;
d) contrafacerea şi falsificarea mijloacelor de plată;
e) furt şi tâlhărie în formă calificată, precum şi primirea de bunuri furate;
f) delapidare;
g) lipsire de libertate în mod ilegal;
h) infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, pornografie
infantilă;
i) infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
j) infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare şi al
altor materii radioactive;
k) transport ilegal de deşeuri toxice şi dăunătoare;
l) trafic de migranţi, facilitarea şederii ilegale în România;
m) şantaj.
(6) Supravegherea prevăzută la alin. (3) va înceta dacă autorizaţia nu a fost obţinută în termen de 5 ore de la
trecerea frontierei de stat, precum şi la cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
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Art. 241: Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor
(1) În vederea soluţionării unei cauze penale, autorităţile judiciare ale statului solicitant sau autorităţile competente
astfel desemnate de către statul solicitant pot adresa autorităţilor române o cerere de asistenţă judiciară având ca
obiect interceptarea telecomunicaţiilor şi transmiterea lor imediată către statul solicitat sau interceptarea înregistrării şi
a transmiterii ulterioare a înregistrării telecomunicaţiilor către statul solicitant, în cazul în care persoana urmărită:
a) se află pe teritoriul statului solicitant şi acesta are nevoie de asistenţă tehnică pentru a putea intercepta
comunicaţiile de la ţintă;
b) se află pe teritoriul statului român, în cazul în care comunicaţiile dinspre ţintă pot fi interceptate în statul român;
c) se află pe teritoriul unui stat terţ care a fost informat şi dacă statul solicitant are nevoie de asistenţă tehnică pentru
interceptarea comunicărilor de la ţintă.
(2) Cererile prezentate în aplicarea prezentului articol trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să indice şi să confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare şi înregistrare, în cadrul unui proces
penal;
b) să conţină informaţii care să permită identificarea ţintei interceptării;
c) să indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale;
d) să menţioneze durata interceptării;
e) dacă este posibil, să conţină suficiente date tehnice, în special numărul de conectare la reţea, pentru a permite
prelucrarea cererii.
(3) Dacă cererea se formulează în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. b), ea va trebui să conţină şi o descriere a
faptelor. Autorităţile judiciare române pot solicita orice alte informaţii suplimentare care sunt necesare pentru a le
permite să aprecieze dacă măsura solicitată ar fi luată şi într-o cauză naţională similară.
Art. 242: Identificarea produselor şi instrumentelor infracţiunii
(1) În vederea strângerii datelor legate de existenţa, locaţia, natura, statutul juridic, valoarea sau circulaţia produselor
sau instrumentelor provenite din săvârşirea infracţiunii sau a altor bunuri care au legătură cu infracţiunea care face
obiectul activităţii de cercetare şi urmărire penală, judecată sau executare, organul de cercetare penală, procurorul sau
instanţa de judecată poate solicita autorităţilor din alte state date şi informaţii în acest sens.
(2) Asistenţa solicitată de oficiile de recuperare a creanţelor sau alte autorităţi cu atribuţii similare din statele membre
ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii prevăzute de legea prin care este desemnată autoritatea naţională
drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea
de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.
(3) În activitatea sa, autoritatea prevăzută la alin. (2) prelucrează şi transmite altor oficii de recuperare a creanţelor
sau autorităţi cu atribuţii similare date şi informaţii referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, cu
respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Art. 243: Principiul specialităţii
(1) Probele sau informaţiile obţinute de autorităţile judiciare române în baza unor cereri de asistenţă judiciară
internaţională executate de autorităţile altor state nu pot fi folosite în alte cauze penale decât cea menţionată în cerere,
fără consimţământul prealabil al autorităţii competente a statului solicitat.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte probele sau informaţiile obţinute de autorităţile judiciare române
în baza unor cereri de asistenţă judiciară internaţională executate de autorităţile române. Autoritatea judiciară care a
executat cererea sau autoritatea centrală, după caz, va face menţiune în acest sens, la data transmiterii probelor sau
informaţiilor.
Art. 244: Măsuri provizorii
La cererea statului solicitant, se pot lua măsurile provizorii prevăzute de legea română în vederea protejării mijloacelor
de probă, menţinerii unei situaţii existente sau protejării intereselor ameninţate.
Art. 245: Înfăţişarea martorilor sau experţilor
(1) În cazul în care înfăţişarea în persoană a unui martor sau expert în faţa autorităţilor judiciare române este
necesară, autoritatea judiciară solicitantă va face menţiune în acest sens, prin cererea de înmânare a citaţiei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în cerere sau în citaţie, se menţionează cuantumul aproximativ al cheltuielilor
rambursabile de transport, întreţinere, locuinţă şi al altor cheltuieli necesare prilejuite de chemarea în faţa autorităţilor
judiciare. Autoritatea judiciară română care a dispus chemarea va putea solicita statului solicitat, prin cerere, acordarea
unui avans martorului sau expertului, rambursarea urmând să fie efectuată din fondul cheltuielilor judiciare special
alocat.
(3) Dacă înfăţişarea în persoană a unui martor sau expert este solicitată autorităţilor române de un stat străin, în cazul
în care martorul sau expertul declară că se va înfăţişa personal, acesta poate solicita acordarea unui avans din
cuantumul cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa autorităţilor judiciare. Instanţa va indica prin încheiere suma de
bani solicitată de martor sau expert, unitatea bancară unde urmează să se consemneze suma de bani, consemnarea
fiind făcută pe numele martorului sau expertului, la dispoziţia autorităţii judiciare române competente. Încheierea
instanţei, precum şi declaraţia scrisă a martorului sau expertului se vor comunica statului solicitant pe una dintre căile
prevăzute la art. 11 sau 12.
Art. 246: Nivelul cheltuielilor
Cheltuielile rambursabile de transport, întreţinere, locuinţă şi alte cheltuieli necesare prilejuite de chemarea în faţa
autorităţilor judiciare, rambursabile martorului sau expertului de către statul român solicitant, vor fi calculate de la locul
de reşedinţă a acestuia şi vor fi acordate la niveluri cel puţin egale cu cele prevăzute de tarifele şi reglementările în
vigoare în statul în care audierea trebuie să aibă loc.
Art. 247: Neprezentarea martorului sau expertului
Martorul sau expertul care nu s-a prezentat în urma primirii citaţiei de înfăţişare a cărei comunicare a fost cerută nu va
putea fi supus, chiar dacă citaţia va cuprinde un ordin categoric, niciunei sancţiuni sau măsuri de constrângere, în afară
de cazul în care el va reveni din propria iniţiativă pe teritoriul statului român solicitant şi dacă va fi din nou citat aici, în
mod legal.
Art. 248: Refuzul de a depune mărturie
Dacă un martor care dă curs citaţiei şi se prezintă în faţa unei autorităţi judiciare române refuză să depună mărturie în
totalitate sau în parte, nu poate fi supus vreunei măsuri de restrângere a libertăţii sau împiedicat în alt mod să
părăsească România, chiar dacă, potrivit legii române, un asemenea refuz ar constitui o infracţiune sau ar putea atrage

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 60 12/17/2020 : lex@snppc.ro



măsuri coercitive.
Art. 249: Imunităţi
(1) Niciun martor sau expert, oricare ar fi cetăţenia sa, care, în urma primirii unei citaţii, va consimţi să se înfăţişeze în
faţa autorităţilor judiciare ale statului român solicitant nu va putea fi nici urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte
restricţii a libertăţii sale individuale pe teritoriul României pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe
teritoriul statului străin solicitat.
(2) Dacă în timpul procesului ar putea fi dispusă arestarea unui martor care este bănuit că a săvârşit o infracţiune în
legătură cu mărturia sa în faţa autorităţilor judiciare ale statului român solicitant, alta decât refuzul de a depune
mărturie, se va lua în considerare faptul dacă interesele justiţiei nu ar fi mai bine protejate prin încredinţarea urmăririi,
dacă este posibil, către statul străin solicitat.
(3) Nicio persoană, oricare ar fi cetăţenia ei, citată în faţa autorităţilor judiciare ale statului român solicitant, în vederea
efectuării urmăririi penale pentru anumite infracţiuni, nu va putea fi nici urmărită, nici deţinută, nici supusă vreunei alte
măsuri de restrângere a libertăţii în România pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul
statului străin solicitat şi care nu sunt menţionate în citaţie.
(4) Imunitatea prevăzută de prezentul articol încetează dacă martorul, expertul sau persoana urmărită, având
posibilitatea să părăsească teritoriul statului român solicitant în termen de 15 zile consecutive după ce prezenţa sa nu
mai este cerută de autorităţile judiciare române, va rămâne totuşi pe teritoriul României sau se va reîntoarce aici după
ce îl va fi părăsit.
Art. 250: Transferul temporar al persoanelor deţinute pe teritoriul statului solicitant
(1) Persoana deţinută, a cărei prezenţă în vederea audierii ca martor sau a confruntării este cerută de autorităţile
judiciare solicitante, va fi transferată temporar pe teritoriul acelui stat, cu condiţia reîntoarcerii sale în termenul indicat
de către autoritatea judiciară solicitată şi sub rezerva dispoziţiilor art. 249, în măsura în care acestea pot fi aplicate în
mod corespunzător.
(2) În cazul cererilor adresate autorităţilor judiciare române, competenţa de soluţionare a cererii aparţine instanţei în a
cărei rază teritorială se află locul de deţinere. În acest sens, instanţa va dispune ascultarea persoanei deţinute, în
prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu, precum şi a unui interpret, dacă este cazul, în camera de consiliu, cu
participarea procurorului. Persoanei deţinute i se face cunoscut obiectul cererii, cerându-i-se să declare dacă este de
acord să fie transferată temporar pe teritoriul statului solicitant în vederea audierii ca martor. Declaraţia sa este
consemnată într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului de judecată, grefier, interpret şi inculpat.
(3) În cazul în care persoana deţinută nu consimte, instanţa va dispune prin încheiere respingerea cererii. Încheierea
este definitivă şi se comunică în termen de 48 de ore de la pronunţare Ministerului Justiţiei.
(4) În cazul în care persoana deţinută consimte la transferarea sa temporară, instanţa va verifica dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la alin. (6), urmând a dispune, prin încheiere, admiterea sau respingerea cererii, după caz.
Încheierea poate fi atacată cu contestaţie, în termen de 24 de ore de la pronunţare, de către procurorul competent.
Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile.
(5) Încheierea prevăzută la alin. (4) se comunică Ministerului Justiţiei, în termen de 24 de ore de la data rămânerii
definitive, care va informa autoritatea centrală a statului solicitant cu privire la decizia autorităţii judiciare române.
Încheierea prin care instanţa a dispus transferarea temporară a persoanei deţinute se comunică şi Ministerului Afacerilor
Interne, care asigură predarea sub escortă a persoanei deţinute potrivit alin. (8).
(6) Transferarea poate fi refuzată:
a) dacă prezenţa persoanei deţinute este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul României;
b) dacă transferarea persoanei deţinute este susceptibilă să îi prelungească detenţia;
c) dacă există alte motive care se opun transferării sale pe teritoriul statului solicitant.
(7) Persoana transferată rămâne în detenţie pe teritoriul statului solicitant şi, dacă este cazul, pe teritoriul statului
solicitat pentru tranzit, în afară de cazul în care autoritatea judiciară română competentă cere punerea acesteia în
libertate, în condiţiile Codului de procedură penală.
(8) Locul predării deţinutului către statul solicitant, precum şi locul preluării sale de la acest stat vor fi un punct de
frontieră al statului român. Deţinutul este predat şi preluat sub escortă. Ministerul Afacerilor Interne va asigura predarea
şi preluarea, informând Ministerul Justiţiei.
(9) Dispoziţiile alin. (7) se aplică în mod corespunzător în cazul în care statul român este stat solicitant.
(10) În cazul cererilor formulate de autorităţile judiciare române, sub rezerva dispoziţiilor art. 179 alin. (2) lit. a) şi b),
tranzitul pe teritoriul unui stat terţ al persoanei deţinute va fi acordat la cererea adresată de către Ministerul Justiţiei
autorităţii centrale a statului solicitat pentru tranzit, însoţită de toate documentele necesare.
Art. 251: Transferul temporar al persoanelor deţinute pe teritoriul statului solicitat
(1) În cazul în care obiectul cererii de asistenţă judiciară adresate statului solicitat presupune efectuarea unor acte de
procedură pentru îndeplinirea cărora este necesară prezenţa unei persoane deţinute în România, autoritatea judiciară
română solicitantă poate transfera temporar această persoană pe teritoriul statului unde ancheta trebuie să aibă loc,
dacă între autorităţile române şi autorităţile statului solicitat există în acest sens. Modalităţile de transfer temporar al
persoanei şi termenul până la care trebuie să fie trimisă pe teritoriul României vor fi stabilite prin acordul respectiv.
(2) Persoana transferată va rămâne în detenţie pe teritoriul statului solicitat şi, eventual, pe teritoriul statului de tranzit,
cu excepţia cazului în care autorităţile judiciare române au cerut punerea sa în libertate.
(3) Perioada de detenţie pe teritoriul statului solicitat se deduce din durata detenţiei pe care trebuie sau va trebui să o
efectueze persoana respectivă pe teritoriul României.
Art. 252: Înfăţişarea personală a persoanelor condamnate şi transferate
Dispoziţiile art. 250 şi 251 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor deţinute pe teritoriul României, în urma
transferării lor în vederea executării unei pedepse pronunţate pe teritoriul statului de condamnare, atunci când
înfăţişarea personală în scopul revizuirii judecăţii este cerută de către statul de condamnare.
Art. 253: Protecţia martorilor
Martorii audiaţi conform dispoziţiilor prezentului titlu beneficiază, după caz, de protecţie, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 254: Comunicarea actelor de procedură
(1) Comunicarea actelor de procedură se efectuează în condiţiile prezentului titlu şi în conformitate cu dispoziţiile
tratatelor internaţionale pertinente.
(2) Prin acte de procedură se înţelege, în principal, citaţiile pentru părţi sau martori, actul de inculpare, alte acte de
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urmărire penală, hotărârile judecătoreşti, cererile pentru exercitarea căilor de control judiciar sau actele privind
executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata cheltuielilor de procedură.
(3) Cererile de asistenţă judiciară privind comunicarea actelor de procedură adresate autorităţilor judiciare române se
îndeplinesc în faza de judecată de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază sau se află locul de detenţie al
persoanei căreia urmează să i se comunice actele, iar în faza de urmărire penală, de parchetul de pe lângă aceasta.
Art. 255: Comunicarea şi dovada comunicării
(1) Comunicarea actelor de procedură poate fi efectuată prin simpla lor transmitere către destinatar. Dacă statul
solicitant o cere în mod expres, statul român va efectua comunicarea în una dintre formele prevăzute de legislaţia
română pentru înmânări analoage sau într-o formă specială compatibilă cu această legislaţie.
(2) Dovada comunicării se face printr-un document datat şi semnat de destinatar sau printr-o declaraţie a autorităţii
judiciare române solicitate, constatând faptul comunicării, forma şi data efectuării comunicării. Actul sau declaraţia se
transmite de îndată statului solicitant. La cererea acestuia din urmă, statul român va preciza dacă notificarea a fost
făcută în conformitate cu legea română. În cazul în care comunicarea nu s-a putut face, statul român înştiinţează de
îndată statul solicitant despre motivul necomunicării.
Art. 256: Termenul necesar comunicării
Citaţia pentru înfăţişare, destinată unei persoane urmărite care se află pe teritoriul României, se transmite autorităţilor
române competente cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data fixată pentru înfăţişare. De acest termen se ţine seama
la fixarea datei înfăţişării şi la transmiterea citaţiei.
Art. 257: Comunicarea prin poştă a actelor de procedură
(1) Autorităţile judiciare române pot transmite direct, prin poştă, actele de procedură şi hotărârile judecătoreşti
persoanelor care se află pe teritoriul unui stat străin, dacă prin instrumentul juridic internaţional aplicabil în relaţia cu acel
stat se prevede astfel.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), actele de procedură şi hotărârile judecătoreşti sunt însoţite de o notă care indică
faptul că destinatarul poate obţine de la autoritatea judiciară emitentă informaţii asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
Art. 258: Comunicarea de înscrisuri şi date
(1) Statul român comunică, în măsura în care autorităţile judiciare române pot ele însele să le obţină într-un asemenea
caz, extrasele de pe cazierul judiciar şi orice date referitoare la acesta care îi vor fi cerute, pentru o cauză penală, de
autorităţile judiciare ale statului străin solicitant.
(2) În alte cazuri, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se va da curs unei asemenea cereri, în condiţiile prevăzute de
legea română.
Art. 259: Transmiterea informaţiilor
(1) Statul român va transmite statului străin interesat informaţii despre hotărârile penale şi despre măsurile ulterioare,
care se referă la cetăţenii statului străin şi care au făcut obiectul unei menţiuni în cazierul judiciar. Aceste informaţii se
comunică cel puţin o dată pe an.
(2) Dacă persoana în cauză este cetăţean al mai multor state, informaţiile se comunică fiecărui stat interesat, în afara
cazului în care această persoană are cetăţenia statului român.
(3) Statul român transmite statului străin interesat, la cererea acestuia, în cazuri speciale, câte o copie de pe hotărârile
şi măsurile prevăzute la alin. (1), precum şi orice altă informaţie referitoare la acestea, pentru a-i permite să
examineze dacă ele necesită măsuri pe plan intern.
Art. 260: Autoritatea română competentă
(1) Informaţiile la care se referă art. 257 se transmit prin intermediul Ministerului Justiţiei.
(2) Informaţiile de acelaşi fel, primite de la autorităţile competente ale statelor străine în cadrul schimbului de informaţii,
se primesc de către Ministerul Justiţiei, care le transmite autorităţilor competente, spre a se proceda în raport cu
atribuţiile privitoare la recunoaşterea şi, respectiv, înregistrarea hotărârilor penale străine.
CAPITOLUL II: Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabile în relaţia cu statele membre ale Uniunii
Europene
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii pentru punerea în aplicare a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în
aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele comune, Schengen
Art. 261: Acordarea asistenţei
Potrivit prezentei secţiuni, asistenţa judiciară se acordă şi:
a) în proceduri privind fapte pedepsibile conform legii române sau legii statului membru solicitant ca fiind încălcări ale
normelor juridice, constatate de autorităţile administrative a căror decizie poate fi atacată în faţa unei instanţe
competente în materie penală;
b) în proceduri privind acordarea de despăgubiri pentru cercetare abuzivă sau condamnare nelegală;
c) în procedurile necontencioase;
d) în acţiunile civile alăturate acţiunilor penale, atât timp cât instanţa nu a hotărât definitiv în ceea ce priveşte latura
penală;
e) pentru a notifica comunicări judiciare care privesc executarea unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă,
achitarea unei amenzi sau plata cheltuielilor de judecată;
f) pentru măsuri privind suspendarea pronunţării sau amânarea executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă,
liberarea condiţionată sau suspendarea ori întreruperea executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă.
Art. 262: Asistenţa în materie de taxe şi accize
(1) Statul român acordă, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală
din 20 aprilie 1959, asistenţă judiciară cu privire la încălcările dispoziţiilor legale în materia accizelor, a taxei pe valoarea
adăugată şi în materie vamală.
(2) În cazul în care România este stat solicitant, informaţiile şi probele obţinute de la statul solicitat nu vor fi transmise
sau utilizate pentru alte anchete, urmăriri ori proceduri decât cele menţionate în cerere, cu excepţia cazului în care are
consimţământul prealabil al statului solicitat.
(3) Asistenţa judiciară prevăzută în prezentul articol poate fi refuzată atunci când valoarea totală prezumată a taxelor
vamale neachitate în întregime ori eludate nu depăşeşte 25.000 euro sau echivalentul în lei ori atunci când valoarea
prezumată a mărfurilor exportate sau importate fără autorizaţie nu depăşeşte 100.000 euro ori echivalentul în lei, cu
excepţia situaţiei în care, date fiind circumstanţele sau identitatea celui acuzat, statul solicitant consideră cazul ca fiind
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foarte grav.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, de asemenea, atunci când asistenţa judiciară solicitată se referă la fapte
care sunt pasibile doar de o amendă pentru încălcări ale normelor juridice sancţionate de autorităţi administrative şi
atunci când emană de la o autoritate judiciară.
Art. 263: Percheziţii şi sechestre
(1) Dispoziţiile art. 233 alin. (1) nu se aplică în relaţia cu statele părţi la Convenţia de aplicare a acordurilor de la
Schengen.
(2) În relaţia cu statele menţionate la alin. (1), pentru executarea cererilor de comisii rogatorii având ca obiect
percheziţii sau sechestre pot fi impuse, totuşi, următoarele condiţii:
a) legislaţia română şi cea a statului solicitat să prevadă pentru fapta care a determinat cererea de comisie rogatorie o
pedeapsă privativă de libertate sau o măsură de siguranţă cu caracter restrictiv de libertate, al cărei maxim este de cel
puţin 6 luni, sau legislaţia uneia dintre părţi să prevadă o sancţiune echivalentă, iar în legislaţia celeilalte părţi fapta să fie
pedepsită ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autorităţile administrative a căror decizie poate fi
atacată în faţa unei instanţe competente în materie penală;
b) efectuarea comisiei rogatorii să fie compatibilă cu legea română.
Art. 264: Transmiterea actelor de procedură prin poştă
(1) În cazul transmiterii prin poştă a actelor procedurale, dacă există motive să se creadă că destinatarul nu înţelege
limba în care este redactat actul, acest act sau cel puţin pasajele importante ale acestuia trebuie tradus/traduse în
limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia se găseşte destinatarul. Dacă autoritatea care
expediază actul ştie că destinatarul nu cunoaşte decât o altă limbă, actul sau cel puţin pasajele importante ale acestuia
trebuie tradus/traduse în această limbă.
(2) Expertul sau martorul care nu se prezintă în instanţă, deşi a fost citat prin poştă, nu poate fi supus niciunei
sancţiuni sau unei măsuri restrictive, chiar dacă în citaţie se face menţiune cu privire la aplicarea unei pedepse, cu
excepţia cazului în care ulterior intră de bunăvoie pe teritoriul României şi aici este din nou legal citat. Autoritatea care
expediază citaţii prin poştă se asigură ca acestea să nu implice nicio pedeapsă.
(3) Dacă fapta care constituie temeiul cererii de asistenţă judiciară este sancţionabilă, potrivit dreptului intern al
ambelor state, ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autorităţile administrative a căror decizie poate fi
atacată în faţa unei instanţe competente în materie penală, expedierea actelor procedurale se efectuează în principiu
conform procedurii prevăzute la alin. (1).
(4) Atunci când adresa destinatarului este necunoscută sau când se cere o notificare formală, trimiterea actelor de
procedură se poate face prin intermediul autorităţilor judiciare ale statului membru solicitat.
Art. 265: Supravegherea transfrontalieră
În aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, lista prevăzută la art. 240 alin. (5) se completează cu următoarele fapte:
a) ucidere din culpă;
b) fraudă gravă;
c) spălare de bani;
d) trafic ilicit de substanţe nucleare şi substanţe radioactive;
e) participarea la organizaţiile criminale menţionate în Acţiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind
incriminarea participării la organizaţiile criminale în statele membre ale Uniunii Europene;
f) infracţiunile de terorism prevăzute în Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului.
Art. 266: Răspunderea agenţilor străini
(1) În timpul operaţiunilor şi activităţilor menţionate la art. 265, agenţii străini care desfăşoară urmărirea pe teritoriul
României sunt asimilaţi persoanelor care au aceeaşi calitate în statul român în privinţa infracţiunilor comise împotriva lor
sau de către ei.
(2) În cazul în care pe timpul desfăşurării operaţiunilor prevăzute la art. 265 agenţii străini produc un prejudiciu, statul
ai cărui agenţi sunt răspunde pentru acest prejudiciu, în conformitate cu legea română.
(3) Statul ai cărui agenţi au cauzat prejudicii unei persoane pe teritoriul României restituie statului român totalitatea
sumelor pe care le-a plătit victimelor sau altor persoane îndreptăţite în numele acestora.
(4) Fără a aduce atingere exercitării drepturilor faţă de terţi şi cu excepţia dispoziţiei din alin. (3), statul român nu va
solicita în cazul prevăzut la alin. (2) restituirea contravalorii prejudiciilor pe care le-a suferit din cauza unui alt stat.
SECŢ IUNEA 2: Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară
reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi a Protocolului la aceasta din
16 octombrie 2001
Art. 267: Informaţii privind conturile bancare
(1) La cererea autorităţilor unui stat membru al Uniunii Europene, autorităţile române vor dispune luarea măsurilor
necesare în vederea identificării conturilor bancare, indiferent de natura acestora, care sunt controlate sau deţinute într-
o unitate bancară din România de către o persoană fizică ori juridică care face obiectul unei anchete penale, şi vor
furniza acestora numerele conturilor bancare, precum şi orice alte detalii. Informaţiile vor include totodată şi date
privind conturile pentru care persoana care face obiectul procedurilor are procură, în măsura în care acestea au fost
solicitate în mod expres şi pot fi furnizate într- un termen rezonabil.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate numai în măsura în care informaţiile se află la dispoziţia băncii care
deţine conturile bancare.
(3) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate numai dacă ancheta penală priveşte, după caz:
a) o infracţiune pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate sau un mandat de executare a pedepsei închisorii pe o
perioadă maximă de cel puţin 4 ani, în statul solicitant, şi cel puţin 2 ani în statul solicitat; sau
b) o infracţiune menţionată la art. 2 din Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol)
din 1995 sau în anexa la convenţie; ori
c) în măsura în care infracţiunea nu este prevăzută de Convenţia Europol, o infracţiune prevăzută de Convenţia din
1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, de Protocolul adiţional din 1996 sau de către
al doilea Protocol adiţional din 1997.
(4) În cazul în care se solicită informaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea solicitantă, prin cererea formulată, va
menţiona următoarele:
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a) motivele pentru care informaţiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substanţială în vederea cercetării
infracţiunii respective;
b) elementele pe baza cărora s-a stabilit că băncile aflate pe teritoriul României deţin sau controlează conturile bancare
şi, în măsura în care deţine astfel de date, care sunt băncile implicate;
c) orice alte date disponibile care ar putea facilita executarea cererii.
(5) Cererea formulată în temeiul alin. (1) este supusă şi următoarelor condiţii:
a) îndeplinirea cererii să fie compatibilă cu legea română;
b) fapta care face obiectul anchetei penale să fie infracţiune potrivit legii române.
(6) În cazul cererilor formulate de autorităţile române, dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
Art. 268: Informaţii privind operaţiunile bancare
(1) La cerere, autorităţile române vor furniza detalii cu privire la conturile bancare indicate de către autorităţile străine
solicitante, precum şi cu privire la operaţiunile bancare care s-au derulat, într-o perioadă delimitată, prin unul sau mai
multe dintre conturile bancare indicate în cerere, inclusiv detalii cu privire la orice expeditor sau destinatar de cont.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate numai în măsura în care informaţiile se află la dispoziţia băncii care
deţine conturile bancare.
(3) În cazul în care se solicită informaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea solicitantă, prin cererea formulată, va arăta
motivele pentru care informaţiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substanţială în vederea cercetării
infracţiunii respective.
(4) Cererea formulată în temeiul alin. (1) este supusă şi următoarelor condiţii:
a) îndeplinirea cererii să fie compatibilă cu legea română;
b) fapta care face obiectul anchetei penale să fie infracţiune potrivit legii române.
(5) În cazul cererilor formulate de autorităţile române, dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
Art. 269: Supravegherea tranzacţiilor bancare
(1) Autorităţile române vor asigura la cererea autorităţilor unui stat membru al Uniunii Europene supravegherea, pe o
perioadă determinată, a operaţiunilor bancare care se derulează prin unul sau mai multe dintre conturile bancare
indicate de către autorităţile solicitante.
(2) În cazul în care se solicită informaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea solicitantă, prin cererea formulată, va arăta
motivele pentru care informaţiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substanţială în vederea cercetării
infracţiunii respective.
(3) Autorităţile judiciare române competente autorizează, în condiţiile prevăzute de legea română, supravegherea
operaţiunilor bancare. În condiţiile prevăzute de legea română, autorităţile judiciare române şi cele străine vor stabili
modalităţile concrete de supraveghere.
Art. 270: Confidenţialitatea
Băncile vor asigura caracterul confidenţial atât asupra transmiterii informaţiilor către autorităţile solicitante, cât şi
asupra anchetei penale desfăşurate, fără a putea divulga aceste date clientului sau oricărei alte persoane.
Art. 271: Obligaţia de a informa
(1) În cazul în care, în cursul executării cererii, este necesar să fie efectuate cercetări suplimentare, care nu au putut fi
prevăzute sau specificate de către autoritatea solicitantă în cererea iniţială, autoritatea română solicitată va informa
fără întârziere statul solicitant.
(2) După ce a fost informat, potrivit alin. (1), statul solicitant va putea formula o cerere suplimentară, potrivit art. 272.
(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care cercetările suplimentare trebuie efectuate de către autorităţile altui
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat terţ.
Art. 272: Cereri suplimentare
(1) În cazul în care autorităţile statului solicitant formulează o cerere suplimentară cererii iniţiale, cererea va cuprinde
doar datele necesare identificării cererii iniţiale, precum şi alte date suplimentare necesare.
(2) Ori de câte ori autorităţile solicitante participă alături de autorităţile române la executarea cererii de asistenţă,
acestea vor putea adresa direct autorităţii române solicitate cererea suplimentară prevăzută la alin. (1). O copie a
acesteia va fi transmisă şi Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz.
Art. 273: Secretul bancar
Secretul bancar nu poate fi invocat ca motiv de refuz al cooperării privind cererile de asistenţă formulate de către
autorităţile unui stat membru al Uniunii Europene.
Art. 274: Comunicarea deciziilor de refuz
Deciziile de refuz al asistenţei judiciare se comunică Secretariatului Consiliului Uniunii Europene şi Eurojust.
Art. 275: Autorităţi centrale
(1) Pentru cererile de asistenţă judiciară prevăzute la art. 6 alin. (8) din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa
judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi orice altă cerere de asistenţă judiciară
din faza de judecată sau de executare a hotărârilor penale în situaţia menţionată la art. 6 alin. (3) din aceeaşi
convenţie şi în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Ministerul Justiţiei. Cu toate
acestea, este posibilă şi comunicarea directă dintre autorităţile judiciare române şi autorităţile centrale desemnate de
alte state membre.
(2) Pentru cererile de asistenţă judiciară din faza de cercetare şi urmărire penală în situaţia menţionată la art. 6 alin.
(3) din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale
Uniunii Europene şi în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cu toate acestea, este posibilă şi comunicarea directă dintre autorităţile judiciare
române şi autorităţile centrale desemnate de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi de Irlanda.
(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este desemnat ca autoritate centrală competentă să
primească cererile de asistenţă judiciară prevăzute la art. 18, 19 şi art. 20 alin. (1)-(5) din Convenţia din 29 mai 2000
privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, autoritatea judiciară
competentă să soluţioneze cererea fiind instanţa competentă potrivit legii să autorizeze interceptarea
telecomunicaţiilor.
SECŢ IUNEA 3: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană
a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor
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SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Dispoziţii generale
Art. 276: Înţelesul unor termeni sau expresii
(1) Prin ordin de indisponibilizare se înţelege orice măsură luată în cursul procesului penal de o autoritate judiciară a
unui stat membru care constă în indisponibilizarea, cu titlu provizoriu, a unui bun, pentru a se împiedica orice operaţiune
de distrugere, transformare, deplasare, transfer sau înstrăinare a acestuia.
(2) Prin termenul bun se înţelege orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil,
precum şi documentele ori instrumentele juridice care dovedesc existenţa unui titlu sau a unui drept asupra unui bun,
despre care autoritatea judiciară competentă emitentă consideră că:
a) constituie produsul uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 280 ori corespunde în totalitate sau în parte valorii
acestui produs; sau
b) constituie instrumentul ori obiectul unei asemenea infracţiuni.
(3) Prin termenul probă se înţelege obiectele, documentele sau datele ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal
care are ca obiect una dintre infracţiunile prevăzute la art. 280.
(4) Prin stat emitent se înţelege statul membru în care o autoritate judiciară a emis, validat sau confirmat un ordin de
indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale.
(5) Prin stat de executare se înţelege statul membru pe teritoriul căruia se află bunul sau proba.
(6) Prin decizia-cadru se înţelege Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în
Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 196 din 2 august 2003.
Art. 277: Obiectul reglementării
Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică ordinelor de indisponibilizare emise în conformitate cu decizia-cadru în vederea
asigurării probelor sau confiscării ulterioare a bunului.
Art. 278: Certificatul
(1) Certificatul trebuie să fie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 2 şi să fie semnat de
autoritatea judiciară care a dispus măsura prevăzută la art. 276 alin. (1). De asemenea, conţinutul certificatului trebuie
să fie certificat de autoritatea judiciară competentă emitentă.
(2) Certificatul emis de o autoritate judiciară română trebuie să fie tradus în limba sau într-una dintre limbile oficiale ale
statului membru de executare ori în altă limbă acceptată de acel stat membru.
(3) Certificatul transmis spre executare autorităţilor judiciare române trebuie să fie tradus în limba română.
Art. 279: Autorităţi competente
(1) Ordinul de indisponibilizare se emite de către procuror, în faza de urmărire penală, şi de instanţa de judecată, în
cursul judecăţii.
(2) Ordinul de indisponibilizare se execută de parchetul de pe lângă tribunal, în faza de urmărire penală, şi de tribunal, în
cursul judecăţii, în a căror circumscripţie se află bunul pentru care a fost emis ordinul de indisponibilizare.
(3) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la mai multe bunuri aflate în circumscripţia teritorială a două
sau mai multe autorităţi judiciare române, competenţa de a recunoaşte şi executa ordinul de indisponibilizare revine, în
funcţie de faza procesuală, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalului Bucureşti.
(4) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la un bun care face obiectul unui proces penal aflat în curs de
soluţionare sau soluţionat prin pronunţarea unei hotărâri definitive, competenţa revine parchetului de pe lângă tribunal,
în faza de urmărire penală, şi tribunalului, în cursul judecăţii, indiferent de gradul de jurisdicţie al autorităţii judiciare
române învestite cu soluţionarea cauzei ori care a pronunţat hotărârea.
Art. 280: Domeniul de aplicare
(1) Următoarele infracţiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislaţia statului emitent, dacă sunt sancţionate de
legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani, nu vor fi
supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări:
1. participarea la un grup criminal organizat;
2. terorismul;
3. traficul de persoane şi de minori;
4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
7. corupţia;
8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie
1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
9. spălarea banilor;
10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de
plante pe cale de dispariţie;
13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
14. omorul, vătămarea corporală gravă;
15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
17. rasismul şi xenofobia;
18. furtul organizat sau armat;
19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
20. înşelăciunea;
21. racketul şi extorcarea de fonduri;
22. contrafacerea şi pirateria produselor;
23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
24. falsificarea de mijloace de plată;
25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
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27. traficul de vehicule furate;
29. incendierea cu intenţie;
30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotajul.
(2) Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea asigurării
probelor, recunoaşterea şi executarea unui astfel de ordin sunt supuse condiţiei ca infracţiunea pentru care a fost emis
ordinul să constituie infracţiune, în conformitate cu legea română, oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea
juridică în legea statului emitent.
(3) Pentru alte cazuri decât cele menţionate la alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea confiscării
ulterioare a bunului, recunoaşterea şi executarea unui astfel de ordin sunt supuse condiţiei ca infracţiunea pentru care a
fost emis ordinul să constituie o infracţiune care, în conformitate cu legea română, poate conduce la acest tip de
indisponibilizare, oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea juridică în legea statului emitent.
(4) În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, executarea ordinului de indisponibilizare nu va putea
fi refuzată pe motiv că legislaţia română nu impune acelaşi tip de taxe sau de impozite ori nu conţine acelaşi tip de
reglementări în materie de taxe sau impozite, de vamă şi de schimb valutar ca legislaţia statului emitent.
SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Procedura de emitere şi transmitere a ordinelor de indisponibilizare
Art. 281: Emiterea şi transmiterea ordinelor de indisponibilizare
(1) Actul prin care se emite ordinul de indisponibilizare, definit la art. 276 alin. (1), se întocmeşte potrivit dispoziţiilor
corespunzătoare din Codul de procedură penală.
(2) Ordinul de indisponibilizare însoţit de certificatul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 278 trebuie transmise de
autoritatea judiciară română emitentă direct autorităţii judiciare competente din statul de executare. Transmiterea se
efectuează prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă şi în condiţii care să permită autorităţii judiciare de
executare să stabilească autenticitatea actului şi a certificatului.
(3) Ordinul de indisponibilizare este transmis împreună cu:
a) o cerere de remitere a probelor; sau
b) o cerere de confiscare, prin care se solicită fie executarea unui ordin de confiscare emis de autoritatea judiciară
română competentă, fie confiscarea şi executarea ulterioară a unui astfel de ordin. Aceste cereri se formulează potrivit
dispoziţiilor aplicabile în domeniul asistenţei judiciare în materie penală şi normelor aplicabile cooperării internaţionale în
materie de confiscare.
(4) În situaţia în care ordinul de indisponibilizare nu este însoţit de una dintre cererile menţionate la alin. (3), certificatul
prevăzut la art. 278 poate conţine o instrucţiune privind menţinerea bunului în statul de executare până la primirea
cererii menţionate la alin. (3) lit. a) sau b). Autoritatea judiciară română emitentă indică în certificat data la care
aceasta apreciază că cererea respectivă va fi transmisă.
(5) Pe cale de excepţie, în cazul statelor membre care prin declaraţiile notificate Comisiei Europene, depuse la
Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene, şi-au rezervat dreptul de a primi şi transmite ordinul de
indisponibilizare împreună cu certificatul prevăzut la art. 278 prin intermediul autorităţilor centrale desemnate de către
acestea, transmiterea se va efectua potrivit declaraţiilor respectivelor state membre.
(6) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă nu cunoaşte autoritatea de executare, va solicita asistenţa
punctelor de contact ale României la Reţeaua Judiciară Europeană, în vederea obţinerii de informaţii în acest sens.
(7) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă revocă măsura prevăzută la art. 276 alin. (1), trebuie să
notifice de îndată despre aceasta autorităţii judiciare a statului de executare.
(8) În cazul în care, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare emis de o autoritate judiciară română,
autoritatea de executare a despăgubit orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, statul român va
rambursa statului de executare suma acordată ca despăgubire.
SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Procedura de executare de către autorităţile române a ordinelor de
indisponibilizare
Art. 282: Dispoziţii comune
(1) Autoritatea judiciară română, indiferent de faza procesuală, recunoaşte orice ordin de indisponibilizare fără a fi
necesară nicio altă formalitate şi ia fără întârziere măsurile necesare executării sale imediate, în acelaşi mod ca în cazul
în care măsura prevăzută la art. 276 alin. (1) ar fi fost dispusă de o autoritate judiciară română, exceptând situaţia în
care este incident unul dintre motivele de nerecunoaştere sau de neexecutare prevăzute la art. 287 ori unul dintre
motivele de amânare prevăzute la art. 288.
(2) În cazul în care este necesar să se garanteze că probele obţinute sunt valabile, autoritatea judiciară română de
executare respectă formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de autoritatea judiciară emitentă, cu condiţia ca
aceste formalităţi şi proceduri să nu contravină principiilor constituţionale.
(3) Un raport privind executarea ordinului de indisponibilizare întocmit de autoritatea judiciară română de executare, pe
baza referatului organului judiciar care a dus la îndeplinire ordinul de indisponibilizare, este transmis fără întârziere
autorităţii judiciare române de executare, care îl remite autorităţii judiciare emitente prin orice mijloc care permite o
înregistrare scrisă.
(4) Orice măsură coercitivă suplimentară necesară pentru ducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare este
luată în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Codul de procedură penală.
Art. 283: Măsuri premergătoare
(1) Atunci când o autoritate judiciară română primeşte un ordin de indisponibilizare, aceasta trebuie ca, în termen de
24 de ore de la data primirii, să verifice dacă ordinul este însoţit de certificatul prevăzut la art. 278 ori de oricare alt
document echivalent, precum şi de traducerea în limba română.
(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt traduse, autoritatea judiciară română solicită autorităţii
judiciare emitente remiterea traducerii într-un termen de cel mult 3 zile. După primirea traducerii, autoritatea judiciară
română îşi verifică competenţa în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.
(3) Dacă autoritatea judiciară română apreciază că nu este competentă să recunoască şi să ia măsurile necesare
pentru executarea ordinului de indisponibilizare, trimite de îndată, din oficiu, ordinul de indisponibilizare autorităţii
judiciare române competente să îl execute şi informează despre aceasta autoritatea judiciară a statului emitent. În
situaţia în care ordinul de indisponibilizare nu conţine suficiente informaţii pentru determinarea competenţei, autoritatea
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judiciară română poate solicita autorităţii judiciare emitente transmiterea de informaţii suplimentare, fixând în acest
sens un termen de cel mult 3 zile.
(4) În faza de judecată, repartizarea cauzei se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în materie, termenul
de judecată stabilit neputând fi mai mare de 5 zile.
(5) Procedura prevăzută la alin. (1)-(3) are caracter confidenţial.
Art. 284: Recunoaşterea şi executarea în faza de urmărire penală
(1) În faza de urmărire penală, procurorul competent dispune prin ordonanţă, în termen de cel mult 5 zile de la
expirarea termenelor prevăzute la art. 283.
(2) Împotriva ordonanţei prin care procurorul a dispus recunoaşterea ordinului de indisponibilizare poate face plângere
orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare a intereselor sale
legitime. Plângerea se face în termen de 5 zile de la comunicarea copiei de pe ordonanţă.
(3) Motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului de indisponibilizare nu pot face obiectul plângerii, acestea
putând fi atacate numai în faţa unei instanţe a statului emitent.
(4) Plângerea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află parchetul din cadrul căruia face parte
procurorul care a dispus recunoaşterea ordinului de indisponibilizare. La judecarea plângerii prezenţa procurorului este
obligatorie.
(5) Dosarul va fi trimis de parchet tribunalului competent, în termen de două zile de la primirea adresei prin care acesta
este solicitat.
(6) Plângerea se soluţionează în şedinţă publică, în termen de 5 zile, prin încheiere definitivă. Introducerea plângerii nu
suspendă ducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare. Instanţa de judecată, soluţionând plângerea, verifică
ordonanţa procurorului, pe baza materialului din dosarul cauzei şi a oricăror înscrisuri prezentate, pronunţând una
dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea ca tardivă sau ca inadmisibilă, menţinând ordonanţa atacată;
b) admite plângerea, desfiinţează ordonanţa atacată şi dispune revocarea măsurii indisponibilizării.
(7) Ordinul de indisponibilizare se duce la îndeplinire de către procurorul care a dispus recunoaşterea acestuia prin
ordonanţă.
Art. 285: Recunoaşterea şi executarea în faza de judecată
(1) Instanţa de judecată soluţionează cauza, prin încheiere, dată în camera de consiliu, în complet format dintr-un
singur judecător. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere.
(2) Încheierea poate fi atacată cu contestaţie, în termen de 5 zile de la pronunţare ori de la comunicare, după caz, de
către orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare a intereselor
sale legitime. Dispoziţiile art. 284 se aplică în mod corespunzător.
(3) Dosarul se trimite instanţei ierarhic superioare în termen de 24 de ore de la formularea contestaţiei. Contestaţia se
soluţionează în termen de 5 zile, pe baza materialului din dosarul cauzei şi a oricăror înscrisuri prezentate.
(4) Contestaţia nu suspendă executarea ordinului de indisponibilizare.
(5) Ordinul de indisponibilizare se execută de către procurorul desemnat din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul
competent.
Art. 286: Durata indisponibilizării şi regimul ulterior al bunului indisponibilizat
(1) Indisponibilizarea bunului este menţinută până la soluţionarea definitivă a cererilor prevăzute la art. 281 alin. (3).
(2) Cu toate acestea, autoritatea judiciară română competentă poate ca, după consultarea autorităţii judiciare
emitente, în conformitate cu legislaţia şi practica române aplicabile în materie şi în funcţie de împrejurările cauzei, să
dispună indisponibilizarea bunului pentru o perioadă mai scurtă.
(3) Dacă autoritatea judiciară română competentă intenţionează să revoce măsura indisponibilizării, aceasta va
informa autoritatea judiciară emitentă, oferindu-i posibilitatea de a formula observaţii. De asemenea, atunci când
autoritatea judiciară a statului emitent informează autoritatea română de executare asupra revocării ordinului de
indisponibilizare, aceasta din urmă are obligaţia de a revoca măsura în cel mai scurt timp posibil.
(4) Cererile prevăzute la art. 281 alin. (3) se execută în conformitate cu normele aplicabile asistenţei judiciare în
materie penală şi cu normele aplicabile cooperării internaţionale în materie de confiscare.
(5) Cu toate acestea, prin derogare de la normele în materie de asistenţă judiciară menţionate la alin. (4), autoritatea
judiciară română competentă nu poate refuza cererile menţionate la art. 281 alin. (3) lit. a) invocând absenţa dublei
incriminări, dacă aceste cereri vizează infracţiunile prevăzute la art. 280 alin. (1), iar pentru aceste infracţiuni pedeapsa
prevăzută de legea statului emitent este închisoarea de cel puţin 3 ani.
Art. 287: Motive de nerecunoaştere sau de neexecutare
(1) În afara cazurilor menţionate la art. 280 alin. (2) şi (3), autorităţile judiciare române competente nu pot refuza
recunoaşterea sau executarea ordinului de indisponibilizare decât dacă:
a) certificatul prevăzut la art. 278 nu este prezentat, este incomplet sau nu corespunde în mod clar ordinului de
indisponibilizare;
b) legislaţia română prevede o imunitate sau un privilegiu care face imposibilă executarea ordinului de indisponibilizare;
c) din informaţiile furnizate în certificat rezultă imediat că soluţionarea unei cereri de asistenţă judiciară având ca obiect
remiterea probelor sau confiscarea pentru infracţiunea care face obiectul procesului penal ar contraveni principiului non
bis in idem.
(2) În cazul menţionat la alin. (1) lit. a), autoritatea judiciară română poate:
a) să fixeze un termen de cel mult 3 zile pentru prezentarea, completarea ori corectarea certificatului;
b) să accepte un document echivalent; sau
c) dacă se consideră suficient de edificată, să nu mai apeleze în această privinţă la autoritatea judiciară emitentă.
(3) Orice decizie de a refuza recunoaşterea sau executarea este luată şi notificată în cel mai scurt timp posibil
autorităţilor judiciare competente ale statului emitent prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.
(4) De asemenea, în cazul în care, în practică, executarea ordinului de indisponibilizare este imposibilă deoarece bunul
sau probele au dispărut, au fost distruse, nu pot fi găsite la locul indicat în certificat ori pentru că locul în care se găsesc
bunurile sau probele nu a fost indicat într-un mod suficient de clar nici după consultarea autorităţii judiciare competente
a statului emitent, aceasta este informată imediat în această privinţă.
Art. 288: Motive de amânare a executării
(1) Autoritatea judiciară română competentă poate amâna executarea unui ordin de indisponibilizare în cazul în care:
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a) executarea acestuia riscă să împiedice sau să îngreuneze un proces penal aflat în curs de desfăşurare. Amânarea se
dispune pentru un termen pe care autoritatea judiciară română de executare îl consideră ca fiind necesar pentru buna
desfăşurare a procesului penal;
b) bunurile sau probele în cauză au făcut deja obiectul unui ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale,
amânarea fiind dispusă până în momentul în care această măsură este revocată;
c) ordinul de indisponibilizare a fost emis în vederea confiscării ulterioare a unui bun care face deja obiectul unei măsuri
luate în cadrul unui proces penal în România; în acest caz amânarea este dispusă până în momentul revocării acestei
măsuri. Cu toate acestea, acest caz de amânare este incident numai în cazul în care ordinul de indisponibilizare ar avea
prioritate faţă de măsuri ulterioare luate de organele judiciare române, în cadrul unui proces penal, în conformitate cu
dreptul intern.
(2) Un raport privind amânarea executării ordinului de indisponibilizare, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia
şi, dacă este posibil, durata amânării, este înaintat imediat autorităţii judiciare competente a statului emitent prin orice
mijloc care permite o înregistrare scrisă.
(3) De îndată ce motivul amânării încetează să mai subziste, autoritatea judiciară română de executare ia fără
întârziere măsurile necesare executării ordinului de indisponibilizare şi informează autoritatea judiciară emitentă în
această privinţă prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.
(4) Autoritatea judiciară română de executare informează autoritatea judiciară emitentă cu privire la oricare alte
măsuri asigurătorii al căror obiect îl poate constitui bunul respectiv.
Art. 289: Rambursare
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 284 alin. (3), în cazul în care statul român răspunde pentru prejudiciile
cauzate uneia dintre persoanele interesate, inclusiv terţii de bună-credinţă, ca urmare a executării unui ordin de
indisponibilizare transmis spre executare unei autorităţi judiciare române, acesta va solicita statului emitent orice sumă
plătită ca despăgubire persoanei în cauză, cu excepţia cazului şi în măsura în care paguba sau o parte a acesteia se
datorează în mod exclusiv conduitei autorităţilor române.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor legale interne privind acţiunile în despăgubire formulate de
persoanele fizice sau juridice.
SECŢ IUNEA 4: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare
SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Dispoziţii comune
Art. 290: Definiţii
În sensul prezentei secţiuni:
(1) prin hotărâre se înţelege, indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi încheiere, sentinţă, decizie, ordonanţă,
rezoluţie sau proces-verbal de constatare, o hotărâre definitivă pronunţată de un organ de urmărire penală, o instanţă,
precum şi de alte autorităţi care, potrivit legii, sunt considerate ca fiind judiciare ori de către o autoritate administrativă,
prin care o persoană fizică sau juridică a fost obligată la plata unei sancţiuni pecuniare, atunci când hotărârea a fost
luată de:
a) o autoritate judiciară, ca urmare a săvârşirii unei fapte care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune;
b) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune,
dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de o autoritate judiciară
competentă şi în materie penală;
c) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, constituie o
încălcare a normelor legale, dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea
cauzei de către o autoritate judiciară competentă şi în materie penală;
d) o autoritate judiciară competentă şi în materie penală, atunci când decizia a fost luată în legătură cu o hotărâre
prevăzută la lit. c);
(2) prin stat emitent se înţelege statul membru în care s-a pronunţat o hotărâre, în înţelesul definit de decizia-cadru;
(3) prin stat de executare se înţelege statul membru către care s-a transmis o hotărâre în vederea executării;
(4) prin decizia-cadru se înţelege Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea
principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22
martie 2005.
Art. 291: Autorităţi competente
(1) În cazul hotărârilor date în alte state membre, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent să
primească hotărârea şi să o transmită, în vederea punerii în executare, judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are
domiciliul ori sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea, în afară de cazul în care suma de bani pe care
aceasta trebuie să o plătească este mai mică de 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, situaţie în care
restituie motivat documentele transmise de statul emitent.
(2) În cazul hotărârilor date de autorităţile judiciare sau administrative române, certificatul se completează de
autoritatea care a aplicat sancţiunea pecuniară şi se transmite, în limbile română şi străină, împreună cu hotărârea prin
care a fost aplicată respectiva sancţiune, autorităţii competente din statul de executare.
Art. 292: Condiţii privind punerea în executare a unor sancţiuni pecuniare
(1) Punerea în executare a unei sancţiuni pecuniare aplicate pentru încălcarea de către o persoană fizică sau juridică a
unor norme de drept penal sau a altor norme legale se realizează în temeiul dispoziţiilor prezentei secţiuni, dacă
sancţiunea pecuniară constă într-o sumă de bani de cel puţin 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume:
a) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată printr-o hotărâre executorie, cu titlu de amendă penală sau
administrativă, după caz; sau
b) reprezentând despăgubiri acordate, prin aceeaşi hotărâre executorie, părţii vătămate care nu s-a constituit parte
civilă, atunci când instanţa s-a aflat în exercitarea competenţei sale în materie penală;
c) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată cu titlu de cheltuieli judiciare sau administrative;
d) care trebuie să fie virată către un fond public sau al unei organizaţii de asistenţă a victimelor, la plata căreia
persoana fizică sau juridică a fost obligată prin aceeaşi hotărâre executorie.
(2) Nu intră sub incidenţa prezentei secţiuni punerea în executare a dispoziţiilor:
a) privind confiscarea instrumentelor sau produselor infracţiunilor;
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b) civile, care decurg dintr-o acţiune în daune şi restituire şi care sunt executorii în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
în materie civilă şi comercială*).
*) Abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012
privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 351 din 20 decembrie 2012. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează
ca trimiteri la Regulamentul nr. 1.215/2012.
SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Procedura de transmitere a hotărârii
Art. 293: Transmiterea hotărârii
(1) Hotărârea, împreună cu certificatul întocmit conform alin. (2), pot fi transmise de autorităţile române prevăzute la
art. 291 direct autorităţii de executare competente din statul membru în care persoana fizică sau juridică are bunuri ori
o sursă de venit sau în care îşi are reşedinţa legală obişnuită sau, în cazul persoanelor juridice, îşi are sediul social.
(2) Certificatul trebuie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 3. Certificatul trebuie semnat, iar
conţinutul acestuia să fie certificat ca fiind conform de către autoritatea română emitentă.
(3) Hotărârea sau o copie certificată a acesteia împreună cu certificatul se transmit direct autorităţii competente din
statul de executare prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, în condiţii care să permită statului de executare
stabilirea autenticităţii. Originalul hotărârii sau o copie certificată de pe aceasta împreună cu certificatul în original se
transmit statului de executare, la cererea acestuia. Toate comunicările oficiale se efectuează direct între respectivele
autorităţi competente.
(4) O hotărâre nu poate fi transmisă simultan mai multor state de executare.
(5) Dacă autoritatea competentă din statul de executare nu este cunoscută autorităţii judiciare române emitente,
aceasta din urmă va face toate investigaţiile necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact ale Reţelei Judiciare
Europene, pentru a obţine informaţiile necesare de la statul de executare.
Art. 294: Încetarea executării
Autoritatea judiciară emitentă română aduce imediat la cunoştinţa autorităţii competente din statul de executare orice
hotărâre sau măsură în urma căreia hotărârea încetează să mai fie executorie sau este retrasă din statul de executare
din orice alt motiv.
Art. 295: Consecinţele transmiterii unei hotărâri
(1) Sub rezerva dispoziţiilor alin. (2), statul român nu poate proceda la executarea unei hotărâri transmise de
autorităţile judiciare române emitente.
(2) Dreptul de executare a hotărârii este redobândit de statul român:
a) dacă este informat de statul de executare referitor la neexecutarea totală sau parţială ori la nerecunoaşterea sau
neexecutarea deciziei în cazurile prevăzute la art. 299, cu excepţia celui prevăzut la art. 299 alin. (2) lit. a), şi în cazul
prevăzut la art. 303 alin. (1) din prezenta lege, precum şi în cazul prevăzut la art. 20 alin. (3) din decizia-cadru; sau
b) în situaţia în care hotărârea este retrasă din statul de executare potrivit art. 294.
(3) Dacă, după transmiterea unei hotărâri, o autoritate română primeşte orice sumă de bani pe care persoana
condamnată a achitat-o de bunăvoie în virtutea hotărârii, autoritatea respectivă va informa neîntârziat autoritatea
competentă din statul de executare. Dispoziţiile art. 301 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 296: Limbile folosite
(1) Certificatul transmis autorităţilor române trebuie tradus în limba română.
(2) Executarea hotărârii poate fi suspendată pe perioada necesară obţinerii traducerii acesteia, pe cheltuiala statului de
executare.
(3) Autorităţile judiciare române emitente vor traduce certificatul în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului de
executare ori în altă limbă acceptată de acesta, potrivit declaraţiilor notificate Secretariatului general al Consiliului Uniunii
Europene.
SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Procedura de executare a hotărârii
Art. 297: Domeniul de aplicare
(1) Următoarele infracţiuni, dacă se pedepsesc în statul emitent, astfel cum sunt definite de legislaţia statului emitent,
dau loc, conform prevederilor deciziei-cadru şi fără a fi necesară verificarea dublei incriminări a faptei, la recunoaşterea
şi executarea hotărârilor:
1. participarea la un grup criminal organizat;
2. terorismul;
3. traficul de persoane;
4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
7. corupţia;
8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
9. spălarea produselor infracţiunii;
10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de
plante pe cale de dispariţie;
13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
14. omorul, vătămarea corporală gravă;
15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
17. rasismul şi xenofobia;
18. furtul organizat sau armat;
19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
20. înşelăciunea;
21. racketul şi extorcarea de fonduri;
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22. contrafacerea şi pirateria produselor;
23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
24. falsificarea de mijloace de plată;
25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. traficul de vehicule furate;
29. incendierea cu intenţie;
30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotajul;
33. comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele
de condus şi perioadele de odihnă şi reglementările privind bunurile periculoase;
34. contrabanda cu mărfuri;
35. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
36. ameninţări şi acte de violenţă împotriva persoanelor, inclusiv violenţa din cadrul evenimentelor sportive;
37. prejudicii supuse legii penale;
38. furtul;
39. infracţiuni stabilite de statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligaţiile ce reies din instrumentele
internaţionale adoptate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene*) sau conform titlului VI din Tratatul
privind Uniunea Europeană.
*) Prin Tratatul de la Lisabona, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a fost redenumit "Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene" şi a dispus că termenii "Comunitatea" sau "Comunitatea Europeană" se înlocuiesc cu
"Uniunea", cuvintele "Comunităţilor Europene" sau "ale CEE" se înlocuiesc cu "(ale) Uniunii Europene".
(2) Pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), executarea sancţiunii pecuniare este subordonată condiţiei ca
fapta la care se referă hotărârea autorităţii judiciare sau administrative străine să fie prevăzută şi de legea română.
Art. 298: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
(1) Autorităţile judiciare române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalităţi şi iau imediat toate măsurile
necesare pentru executarea acesteia, cu excepţia cazului în care constată că este aplicabil unul dintre motivele de
nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la art. 299.
(2) Dacă autoritatea judiciară română care a primit o hotărâre nu are competenţa de a o recunoaşte şi de a lua
măsurile necesare în vederea executării acesteia, ea va trimite hotărârea, din oficiu, autorităţii competente şi va aduce
acest lucru la cunoştinţa autorităţii competente din statul emitent, în mod corespunzător.
Art. 299: Motivele de nerecunoaştere şi neexecutare
(1) Autorităţile judiciare române de executare pot refuza să recunoască şi să execute o hotărâre dacă nu a fost
prezentat certificatul prevăzut în anexa nr. 3, dacă certificatul respectiv este incomplet sau este în mod vădit
necorespunzător cu hotărârea.
(2) În afara cazului prevăzut la art. 297 alin. (2), autoritatea judiciară română de executare poate refuza să
recunoască şi să execute hotărârea şi dacă se stabileşte că:
a) împotriva persoanei condamnate şi pentru aceleaşi fapte s-a pronunţat o hotărâre în România sau în orice alt stat
decât statul emitent şi, în cel din urmă caz, hotărârea a fost executată;
b) executarea hotărârii este prescrisă conform legii române, iar hotărârea se referă la fapte care intră în competenţa
instanţelor române;
c) hotărârea se referă la fapte care:
(i)sunt considerate de legea română ca fiind comise integral sau parţial pe teritoriul României ori într-un loc considerat
ca atare; sau
(ii)au fost comise în afara teritoriului statului emitent, iar legea română nu permite urmărirea aceloraşi infracţiuni atunci
când sunt comise în afara teritoriului României;
d) există imunitate conform legii române, ceea ce face imposibilă executarea hotărârii;
e) hotărârea a fost pronunţată referitor la o persoană fizică care, conform legii române, dată fiind vârsta acesteia, nu
ar fi trebuit să răspundă penal pentru faptele cu privire la care s-a pronunţat hotărârea;
f) conform certificatului prevăzut în anexa nr. 3, persoana fizică sau juridică sancţionată:
(i)în cazul unei proceduri scrise, nu a fost informată personal sau printr-un reprezentant competent potrivit legii
aceluiaşi stat, cu privire la dreptul său de a ataca hotărârea luată împotriva sa şi la termenul în care poate fi exercitată
calea de atac, în conformitate cu legea statului emitent; sau
(ii)în cazul unei proceduri orale, nu s-a prezentat personal, în afară de cazul în care autoritatea emitentă informează
că, în conformitate cu legislaţia statului emitent:
- aceasta a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-
mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în
caz de neprezentare; sau
- aceasta, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat
din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod efectiv de către
avocatul respectiv; sau
- după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, cauza poate fi
rejudecată sau că hotărârea este supusă unei căi de atac şi că poate fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi, iar în
eventualitatea admiterii căii de atac, poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la
rejudecarea cauzei ori la exercitarea căii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac;
(iii)nu s-a prezentat personal, în afară de cazul în care autoritatea emitentă informează că, în conformitate cu legislaţia
statului emitent, deşi i s-au adus la cunoştinţă în mod expres procedurile iniţiate împotriva sa şi posibilitatea de a se
prezenta personal, aceasta a renunţat în mod expres la dreptul la o procedură orală şi a indicat că nu contestă cauza;
g) pedeapsa pecuniară este mai mică de 70 euro sau decât echivalentul în lei al acestei sume.
(3) În cazurile menţionate la alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi f), înainte de a decide nerecunoaşterea şi neexecutarea, totale
sau parţiale, ale unei hotărâri, autoritatea judiciară română de executare se va consulta cu autoritatea competentă din
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statul emitent, prin orice mijloace adecvate, şi, dacă este cazul, va solicita acesteia furnizarea oricăror informaţii fără
întârziere.
Art. 300: Stabilirea sumei de plată
(1) Dacă se stabileşte că hotărârea se referă la fapte care nu au fost comise pe teritoriul statului emitent, autoritatea
judiciară română de executare poate decide să reducă suma pedepsei executate la suma maximă prevăzută pentru
fapte similare de legea română, atunci când faptele intră în competenţa instanţelor române.
(2) Autoritatea judiciară română de executare schimbă, dacă este cazul, pedeapsa în moneda statului de executare, la
cursul valutar de la data pronunţării pedepsei.
Art. 301: Legea care guvernează executarea
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 302, executarea hotărârii este guvernată de legea română în acelaşi mod ca
în cazul unei pedepse pecuniare aplicate de o instanţă judecătorească română. Numai autorităţile române au
competenţa de a decide asupra procedurilor de executare şi de a stabili toate măsurile legate de aceasta, inclusiv
motivele de încetare a executării.
(2) În cazul în care persoana condamnată poate face dovada plăţii totale sau parţiale efectuate în orice stat,
autoritatea judiciară română de executare se consultă cu autoritatea competentă din statul emitent în modul prevăzut
la art. 299 alin. (3). Orice parte din pedeapsă recuperată în orice alt mod din orice stat trebuie dedusă integral din
suma care trebuie executată în România.
Art. 302: Înlocuirea pedepsei pecuniare
Dacă executarea unei hotărâri nu este posibilă, fie total, fie parţial, autoritatea judiciară română de executare poate
dispune înlocuirea amenzii, în condiţiile art. 63 sau 64 din Codul penal.
Art. 303: Amnistia, graţierea şi revizuirea
(1) Amnistia şi graţierea pot fi acordate atât de către statul emitent, cât şi de către statul român.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 302, orice revizuire a hotărârii este de competenţa exclusivă a statului
emitent.
Art. 304: Încetarea executării când România este stat de executare
Autorităţile române încetează executarea hotărârii imediat ce sunt informate de autoritatea competentă din statul
emitent cu privire la orice hotărâre sau măsură luată conform art. 294.
Art. 305: Destinaţia fondurilor obţinute din executarea hotărârilor şi cheltuielile
(1) Fondurile obţinute din executarea hotărârilor de către autorităţile române de executare se fac venit la bugetul de
stat, dacă nu se convine altfel cu statul emitent şi statul român.
(2) Cheltuielile efectuate de autorităţile române în aplicarea prezentei secţiuni rămân în sarcina statului român.
Art. 306: Informare
Autoritatea judiciară română de executare informează neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent prin orice
mijloc care permite o înregistrare scrisă:
a) despre transmiterea hotărârii către autoritatea competentă;
b) despre orice hotărâre de nerecunoaştere şi neexecutare a hotărârii şi motivele pentru care s-a pronunţat aceasta;
c) despre neexecutarea totală sau parţială a hotărârii şi motivele pentru care s-a pronunţat aceasta;
d) despre executarea hotărârii imediat după încheierea executării;
e) despre înlocuirea sancţiunii pecuniare cu o altă pedeapsă.
SECŢ IUNEA 5: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii
reciproce la ordinele de confiscare
SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Dispoziţii generale
Art. 307: Definiţii
(1) Prin ordin de confiscare se înţelege sancţiunea sau măsura dispusă de o instanţă ca urmare a unei proceduri
penale, care constă în scoaterea forţată definitivă a bunurilor din patrimoniul celui care le deţine.
(2) Prin bun se înţelege orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil ori imobil, precum şi
documentele sau instrumentele juridice care dovedesc existenţa unui titlu sau a unui drept asupra acestui bun, cu
privire la care instanţa din statul emitent a stabilit că:
a) constituie produsul infracţiunii sau corespunde în totalitate ori în parte valorii acestui produs; sau
b) constituie instrumentul unei asemenea infracţiuni;
c) poate fi confiscat în baza competenţelor de confiscare extinse potrivit dreptului statului emitent.
(3) Prin produsul unei infracţiuni se înţelege orice avantaj economic ce decurge din săvârşirea faptei penale. Poate
îmbrăca orice formă de bun care a luat fiinţă prin săvârşirea infracţiunii.
(4) Prin instrument al unei infracţiuni se înţelege orice fel de bun care a folosit sau a fost destinat să folosească, în orice
fel, în totalitate ori parţial, pentru săvârşirea infracţiunii sau infracţiunilor.
(5) Prin bunuri culturale care fac parte din patrimoniul naţional cultural se înţelege bunurile definite conform art. 63 din
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care transpune art. 1 alin. (1) din Directiva Consiliului 93/7/CEE din 15 martie 1993 privind restituirea
bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui alt stat membru*).
*) Abrogată, începând cu data de 19 decembrie 2015, prin Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din
28 mai 2014.
(6) Atunci când procedurile penale care au condus la confiscare se referă la o infracţiune principală şi la infracţiunea de
spălare de bani, prin infracţiunea prevăzută la art. 321 alin. (1) lit. f) se înţelege infracţiunea principală.
(7) Prin stat emitent se înţelege statul membru în care o instanţă a emis un ordin de confiscare în cadrul unei proceduri
penale.
(8) Prin stat de executare se înţelege statul membru căruia ordinul de confiscare i-a fost transmis spre executare.
(9) Prin decizia-cadru se înţelege Decizia-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce la ordinele de confiscare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 24
noiembrie 2006.
Art. 308: Ordinul de confiscare şi certificatul
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(1) Ordinul de confiscare se emite în forma şi în conformitate cu legislaţia statului emitent şi este însoţit de certificatul
prevăzut la alin. (3).
(2) Atunci când România este stat emitent, prin ordin de confiscare se înţelege măsura aplicată de o instanţă în
legătură cu una sau mai multe infracţiuni având ca rezultat deposedarea definitivă de bunul respectiv.
(3) Certificatul trebuie să fie întocmit potrivit formularului standard prevăzut la anexa nr. 4 şi să fie semnat şi ştampilat
de autoritatea judiciară care a dispus confiscarea. De asemenea, conţinutul certificatului trebuie să fie certificat de
autoritatea judiciară emitentă.
Art. 309: Autorităţi române competente
(1) Autorităţile române competente să emită un ordin de confiscare sunt instanţele judecătoreşti.
(2) În cazul ordinului de confiscare emis de o autoritate judiciară dintr-un stat membru, competenţa de executare
aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află bunul care face obiectul confiscării. În cazul în care ordinul de
confiscare priveşte:
a) mai multe bunuri mobile aflate în circumscripţia unor tribunale diferite, competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti;
b) mai multe bunuri mobile şi un bun imobil, competenţa aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află bunul
imobil;
c) mai multe bunuri imobile, aflate în circumscripţia unor tribunale diferite, competenţa aparţine tribunalului în
circumscripţia căruia se află bunul imobil având valoarea cea mai mare.
(3) În cazul ordinelor de confiscare multiple, transmise de mai multe state membre emitente, pentru aceleaşi bunuri,
competenţa aparţine tribunalului mai întâi sesizat.
(4) Autoritatea centrală română în aplicarea art. 3 alin. (2) din decizia-cadru este Ministerul Justiţiei, care are rolul de a
asista instanţele judecătoreşti şi de a transmite şi primi ordinele de confiscare în cazul în care contactul direct nu este
posibil.
Art. 310: Domeniul de aplicare
(1) Dacă faptele care au condus la emiterea unui ordin de confiscare constituie una sau mai multe dintre următoarele
infracţiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislaţia statului emitent, şi sunt sancţionate de legea statului
emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani, ordinul de confiscare este executat
fără verificarea dublei incriminări:
1. participarea la un grup criminal organizat;
2. terorismul;
3. traficul de persoane;
4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
7. corupţia;
8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
9. spălarea produselor infracţiunii;
10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de
plante pe cale de dispariţie;
13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
14. omorul, vătămarea corporală gravă;
15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
17. rasismul şi xenofobia;
18. furtul organizat sau armat;
19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
20. înşelăciunea;
21. racketul şi extorcarea de fonduri;
22. contrafacerea şi pirateria produselor;
23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
24. falsificarea de mijloace de plată;
25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. traficul de vehicule furate;
29. incendierea cu intenţie;
30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotajul.
(2) Pentru alte cazuri decât cele menţionate la alin. (1), recunoaşterea şi executarea unui ordin de confiscare sunt
supuse condiţiei ca faptele care au determinat dispunerea confiscării să reprezinte o faptă care ar permite confiscarea
potrivit legii române, oricare ar fi elementele constitutive şi calificarea juridică în legea statului emitent sau oricum ar fi
descrisă fapta în legea acestui stat.
Art. 311: Amnistia, graţierea şi revizuirea ordinelor de confiscare
(1) Amnistia şi graţierea pot fi acordate atât de către statul emitent, cât şi de către statul de executare.
(2) Revizuirea ordinului de confiscare poate fi dispusă numai de către statul emitent.
SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Procedura de transmitere de către autorităţile române a ordinelor de
confiscare şi a certificatului
Art. 312: Transmiterea ordinelor de confiscare şi a certificatului
(1) Ordinul de confiscare, împreună cu certificatul prevăzut la art. 308, însoţite de o traducere în limba sau în limbile
oficiale ale statului membru de executare sau în altă limbă acceptată de acesta, se transmite de autoritatea judiciară
emitentă direct autorităţii competente din statul de executare, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă şi în
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condiţii care să permită autorităţii competente a statului de executare să stabilească autenticitatea acestora.
Traducerea se efectuează prin grija autorităţii judiciare emitente.
(2) Originalul ordinului de confiscare şi originalul certificatului sunt transmise statului de executare, la cerere.
(3) În cazul în care autoritatea judiciară emitentă nu cunoaşte autoritatea competentă să recunoască şi să execute
ordinul de confiscare, aceasta solicită statului de executare, prin punctele de contact ale României la Reţeaua Judiciară
Europeană, să îi furnizeze informaţii în acest sens.
(4) Transmiterea directă prevăzută la alin. (1) nu este permisă în cazul în care un stat membru a desemnat o
autoritate centrală pentru transmiterea sau primirea ordinelor de confiscare.
(5) Toate comunicările legate de recunoaşterea şi executarea ordinului de confiscare au loc direct între autoritatea
emitentă şi autoritatea competentă din statul de executare, sub rezerva prevederilor alin. (4).
Art. 313: Determinarea statului membru competent să execute ordinul de confiscare
(1) Ordinul de confiscare şi certificatul prevăzut la art. 308 pot fi transmise:
a) dacă ordinul de confiscare are ca obiect confiscarea unei sume de bani, către autoritatea competentă din statul
membru în care autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că persoana fizică sau juridică faţă de
care s-a dispus confiscarea deţine bunuri sau venituri;
b) dacă ordinul de confiscare are ca obiect confiscarea unor părţi dintr-un bun, către autoritatea competentă din statul
membru în care autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că se află bunul supus confiscării.
(2) În lipsa unor indicii întemeiate, care să permită determinarea statului membru căruia să îi fie transmis ordinul,
autoritatea judiciară emitentă poate transmite ordinul de confiscare către autoritatea competentă din statul membru în
care domiciliază sau îşi are sediul persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul.
Art. 314: Transmiterea unui ordin de confiscare către unul sau mai multe state de executare
(1) Ordinul de confiscare poate fi transmis doar unui singur stat de executare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.
(2) şi (3).
(2) Ordinul de confiscare privind părţi dintr-un bun determinat poate fi transmis către mai multe state de executare, în
acelaşi timp, atunci când:
a) autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că anumite părţi din bunul supus confiscării se află în
locaţii diferite din mai multe state de executare;
b) confiscarea unei anumite părţi dintr-un bun supus confiscării implică activităţi care presupun acţiuni din partea mai
multor state de executare sau autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că o anumită parte
dintr-un bun supus confiscării se află în unul din două sau mai multe state de executare.
(3) Ordinul de confiscare a unei sume de bani poate fi transmis mai multor state de executare, în acelaşi timp, atunci
când autoritatea judiciară emitentă consideră că este necesar să transmită astfel, spre exemplu, dacă bunul respectiv
nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI sau valoarea bunului care ar putea fi
confiscat în România, ca stat emitent, şi în oricare dintre statele de executare nu este suficientă pentru executarea
întregii sume prevăzute în ordinul de confiscare.
Art. 315: Efectele transmiterii unui ordin de confiscare
(1) Transmiterea ordinului de confiscare către unul sau mai multe state de executare nu aduce atingere dreptului
autorităţii judiciare române de a dispune executarea confiscării, potrivit Codului român de procedură penală.
(2) În cazul transmiterii către unul sau mai multe state de executare a unui ordin de confiscare privind o sumă de bani,
valoarea ce decurge din executarea sa nu poate depăşi suma maximă specificată în ordinul de confiscare.
(3) Autoritatea judiciară emitentă informează, fără întârziere, autoritatea competentă din fiecare stat de executare:
a) în cazul în care consideră, spre exemplu, în baza informaţiilor pe care fiecare din statele de executare i le-a adus la
cunoştinţă, că există riscul să se depăşească suma maximă prevăzută în ordinul de confiscare. În cazul în care
autoritatea judiciară emitentă a fost informată că executarea ordinului de confiscare a fost amânată, aceasta
informează, fără întârziere, autoritatea competentă din statul de executare dacă mai există sau nu un astfel de risc;
b) în cazul în care confiscarea a fost executată în tot sau în parte în România sau într-unul din statele de executare. În
situaţia confiscării în parte, autoritatea judiciară emitentă specifică suma pentru care ordinul de confiscare se mai
execută;
c) în cazul în care, ulterior transmiterii unui ordin de confiscare, o autoritate română primeşte din partea persoanei faţă
de care s-a emis ordinul de confiscare orice sumă de bani pe care aceasta o achită de bunăvoie în contul ordinului de
confiscare. În situaţia confiscării produsului infracţiunii, orice parte din sumă se deduce din suma care trebuie confiscată
în statul de executare. În acest caz, autoritatea judiciară română emitentă specifică suma cu privire la care ordinul de
confiscare se mai execută.
(4) În cazul în care, ca urmare a executării unui ordin de confiscare emis de o autoritate judiciară română, autoritatea
de executare a despăgubit orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, statul român va rambursa statului
de executare suma acordată ca despăgubire.
(5) În cazul în care autoritatea de executare informează că executarea ordinului de confiscare implică cheltuieli ridicate
sau excepţionale, autoritatea judiciară română emitentă poate lua în considerare propunerea de împărţire a cheltuielilor
pe baza unei fişe detaliate de plată prezentate de autoritatea de executare.
Art. 316: Încetarea executării confiscării
Autoritatea judiciară română emitentă aduce imediat la cunoştinţa autorităţii competente din statul de executare, prin
orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, orice decizie de revocare a măsurii confiscării sau de retragere a
ordinului de confiscare, indiferent de motiv.
SUBSECŢIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Procedura de executare de către autorităţile române a ordinelor de
confiscare
Art. 317: Măsuri premergătoare
(1) Atunci când instanţa primeşte un ordin de confiscare, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii, verifică
dacă ordinul este însoţit de traducerea în limba română.
(2) În cazul în care ordinul de confiscare nu este tradus, instanţa solicită autorităţii competente din statul emitent
remiterea traducerii, într-un termen de cel mult 5 zile.
(3) Repartizarea cauzei se face, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în materie, unui complet format dintr-un
singur judecător, termenul de judecată stabilit neputând fi mai mare de 5 zile.
(4) Dacă instanţa apreciază că nu este competentă să recunoască şi să ia măsurile necesare pentru executarea
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ordinului de confiscare, trimite, din oficiu, ordinul de confiscare instanţei competente să îl recunoască şi să îl execute şi
informează despre aceasta autoritatea competentă a statului emitent. În situaţia în care ordinul de confiscare nu
conţine suficiente informaţii pentru determinarea competenţei, instanţa poate solicita autorităţii competente din statul
de emitere transmiterea informaţiilor suplimentare ori a certificatului prevăzut la art. 308, în situaţia în care acesta nu a
fost transmis iniţial, fixând un termen de cel mult 5 zile în care autoritatea competentă din statul emitent să transmită
astfel de documente.
Art. 318: Reguli cu privire la recunoaşterea şi executarea ordinelor de confiscare
(1) Ordinul de confiscare emis de o autoritate competentă dintr-un stat membru se recunoaşte fără a fi necesară nicio
altă formalitate, cu excepţia cazului în care este incident unul dintre motivele de nerecunoaştere prevăzute la art. 321.
(2) Ordinul de confiscare emis de o autoritate competentă dintr-un stat membru, recunoscut de instanţa
judecătorească, se execută fără întârziere, cu excepţia cazului în care este incident unul dintre motivele de amânare
prevăzute la art. 322.
(3) În caz de refuz al recunoaşterii unui ordin de confiscare, instanţa analizează posibilitatea de a se consulta cu
autoritatea competentă din statul de emitere, anterior pronunţării unei hotărâri în acest sens. În cazul în care refuzul se
întemeiază pe motivele prevăzute la art. 321 alin. (1) lit. a), b), e), f) sau g), consultarea este obligatorie. De
asemenea, consultarea este obligatorie în cazul prevăzut la art. 321 alin. (1) lit. d), dacă autoritatea competentă din
statul emitent nu este informată potrivit art. 326 alin. (3).
(4) În cazul în care persoana faţă de care s-a dispus confiscarea poate prezenta dovada confiscării, în tot sau în parte,
în orice stat, instanţa consultă autoritatea competentă din statul de executare. În cazul confiscării produselor
infracţiunii, orice parte a sumei care este recuperată conform ordinului de confiscare din orice state, altele decât statul
român, se deduce în totalitate din suma care trebuie confiscată de instanţa judecătorească.
(5) Instanţa poate dispune luarea de măsuri alternative la ordinul de confiscare, inclusiv pedeapsa cu închisoarea sau
alte măsuri privative de libertate, numai dacă autoritatea competentă din statul emitent şi-a exprimat, în scris, acordul
în acest sens.
(6) În cazul în care ordinul de confiscare priveşte o sumă de bani, instanţa converteşte, dacă este cazul, suma de bani
supusă confiscării în moneda naţională la cursul valutar existent la data la care a fost emis ordinul de confiscare.
(7) În cazul în care executarea ordinului de confiscare implică cheltuieli ridicate sau excepţionale, autoritatea judiciară
română de executare poate informa despre aceasta autoritatea competentă din statul emitent şi propune împărţirea
cheltuielilor pe baza unei fişe detaliate de plată întocmite în acest sens.
Art. 319: Legea aplicabilă
Executarea ordinelor de confiscare este guvernată de legea română, autorităţile române fiind singurele în măsură să
decidă cu privire la executarea confiscării, inclusiv cu privire la măsurile ce trebuie luate în acest sens.
Art. 320: Confiscarea în cazuri speciale
(1) Dacă un ordin de confiscare priveşte o anumită parte dintr-un bun, în cazul în care autoritatea emitentă consimte,
şi dacă o astfel de posibilitate este permisă de legea ambelor state, instanţa poate dispune confiscarea prin echivalent
bănesc corespunzător valorii bunului supus confiscării.
(2) Dacă ordinul de confiscare priveşte o sumă de bani, în cazul în care suma de bani nu poate fi obţinută în totalitate,
instanţa poate dispune confiscarea oricărei părţi dintr-un bun care va fi găsit disponibil.
Art. 321: Motive de nerecunoaştere sau neexecutare
(1) În afara cazului prevăzut la art. 310 alin. (2), recunoaşterea şi executarea ordinului de confiscare poate fi refuzată
dacă:
a) certificatul prevăzut la art. 308 nu este anexat, este incomplet sau nu corespunde în mod evident cu ordinul de
confiscare;
b) executarea ordinului de confiscare ar fi contrară principiului non bis in idem;
c) legislaţia română prevede o imunitate sau un privilegiu care face imposibilă executarea ordinului de confiscare;
d) drepturile oricărei părţi interesate, inclusiv drepturile terţilor de bună-credinţă, fac imposibilă executarea ordinului de
confiscare, inclusiv acolo unde aceasta reprezintă o consecinţă a aplicării dispoziţiilor prevăzute pentru protecţia juridică
a drepturilor conform art. 326;
e) persoana nu a fost prezentă personal la judecata cauzei, cu excepţia cazului în care, din certificatul prevăzut în
anexa nr. 4, rezultă că:
(i)a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau
prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în caz de
neprezentare; sau
(ii)având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat din oficiu
să o reprezinte, iar reprezentarea juridică şi apărarea în faţa instanţei de judecată au fost realizate în mod efectiv de
către avocatul respectiv; sau
(iii)după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, cauza poate fi
rejudecată sau că hotărârea este supusă unei căi de atac şi că poate fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi, iar în
eventualitatea admiterii căii de atac, poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la
rejudecarea cauzei ori la exercitarea căii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, în termenul prevăzut
de lege, respectiva cale de atac;
f) ordinul de confiscare are la bază proceduri penale cu privire la infracţiuni care:
- conform legislaţiei române sunt privite ca fiind săvârşite, în totalitate sau parţial, pe teritoriul statului român; sau
- au fost săvârşite în afara teritoriului statului emitent, iar legislaţia română nu permite luarea unor măsuri faţă de
infracţiunile care au fost comise în afara teritoriului statului român;
g) executarea ordinului de confiscare aduce atingere principiilor constituţionale;
h) executarea ordinului de confiscare s-a prescris potrivit legii române, cu condiţia ca infracţiunile să fie de competenţa
autorităţilor române potrivit legislaţiei penale interne;
i) hotărârea de confiscare a fost pronunţată în temeiul competenţelor de confiscare extinse care nu sunt compatibile
cu dispoziţiile legislaţiei române în materie. În acest caz, hotărârea de confiscare poate fi executată cel puţin în măsura
prevăzută de legislaţia română.
(2) În cazul menţionat la alin. (1) lit. a), instanţa poate să stabilească un termen pentru transmiterea sau completarea
ori corectarea certificatului.
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(3) Orice decizie de a refuza recunoaşterea şi executarea este luată şi notificată în cel mai scurt timp posibil
autorităţilor competente ale statului de emitere.
(4) În cazul în care, în practică, executarea ordinului de confiscare este imposibilă deoarece bunul supus confiscării a
dispărut, a fost distrus, nu poate fi găsit la locul indicat în certificat sau pentru că locul în care se găseşte bunul nu a fost
indicat într-un mod destul de clar nici după consultarea statului emitent, instanţa informează imediat în această privinţă
autoritatea competentă din statul emitent.
Art. 322: Amânarea executării ordinului de confiscare
(1) Instanţa poate amâna executarea unui ordin de confiscare transmis:
a) dacă, în cazul unui ordin de confiscare privind o sumă de bani, apreciază că există riscul ca valoarea totală rezultată
din executarea sa să depăşească suma specificată în ordin datorită executării sale simultane în mai multe state
membre;
b) în cazul unor acţiuni în despăgubire la care se face referire la art. 326;
c) dacă apreciază că executarea imediată a ordinului de confiscare ar putea prejudicia o procedură penală aflată în
curs; amânarea este dispusă până la data la care executarea devine posibilă;
d) atunci când faţă de bunurile care fac obiectul ordinului de confiscare a fost dispusă confiscarea într-un proces penal
intern.
(2) În cazul amânării, instanţa ia, pe durata amânării, toate măsurile necesare, similare cu măsurile luate în cazurile
prevăzute de legislaţia internă, pentru a împiedica dispariţia bunurilor supuse confiscării.
(3) În cazul amânării prevăzute la alin. (1) lit. a), instanţa informează, fără întârziere, prin orice mijloc care permite o
înregistrare scrisă, autoritatea competentă din statul emitent.
(4) În cazurile la care se face referire în alin. (1) lit. b) şi c), instanţa întocmeşte un raport privind cauzele de amânare,
incluzând, dacă este posibil, şi durata prevăzută pentru amânare, raport care va fi înaintat către autoritatea
competentă din statul emitent.
(5) Imediat ce motivele amânării au încetat să mai existe, instanţa va lua toate măsurile necesare pentru executarea
ordinului de confiscare şi pentru informarea autorităţii competente din statul de emitere.
Art. 323: Ordine de confiscare multiple
În cazul în care instanţa instrumentează:
a) două sau mai multe ordine de confiscare privind o sumă de bani, care au fost emise împotriva aceleiaşi persoane
fizice sau juridice, iar persoana în cauză nu prezintă suficiente mijloace în România în vederea executării tuturor
ordinelor; sau
b) două sau mai multe ordine de confiscare privind aceleaşi bunuri, aceasta ia în considerare toate circumstanţele,
inclusiv cele privind bunurile indisponibilizate, gravitatea şi locul unde a fost săvârşită infracţiunea, data emiterii şi data
transmiterii ordinelor respective, pentru a decide care dintre ordinele de confiscare va fi executat.
Art. 324: Dispunerea de bunurile confiscate
(1) Statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obţinute în urma executării unui ordin de
confiscare după cum urmează:
a) în cazul în care sumele de bani obţinute în urma executării unui ordin de confiscare au o valoare sub 10.000 euro
sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat;
b) în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către
statul emitent.
(2) În cazul celorlalte bunuri, confiscarea se execută într-unul dintre următoarele moduri:
a) bunurile confiscate se pot valorifica, prin vânzare, potrivit dispoziţiilor legale, situaţie în care suma obţinută în urma
valorificării se distribuie potrivit prevederilor alin. (1); sau
b) bunurile confiscate pot fi transferate către statul emitent. În cazul în care ordinul de confiscare acoperă o parte din
valoarea ordinului, bunurile se transferă către statul emitent, numai dacă autoritatea competentă a acestui stat
consimte în acest sens;
c) atunci când nu se pot aplica prevederile lit. a) sau b), se poate dispune cu privire la bunurile confiscate într-un alt
mod, în conformitate cu dispoziţiile legii române.
(3) Bunurile culturale parte a patrimoniului naţional supuse confiscării nu pot fi vândute sau transferate.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un acord încheiat între statul român şi statul
emitent.
Art. 325: Informaţii privind rezultatul executării
Autoritatea de executare informează, fără întârziere, autoritatea competentă din statul emitent, cu privire la:
a) comunicarea unui ordin de confiscare către instanţa română competentă, potrivit art. 317 alin. (4);
b) hotărârea motivată prin care s-a refuzat recunoaşterea ordinului de confiscare;
c) neexecutarea totală sau parţială a ordinelor de confiscare pentru motivele prevăzute la art. 311, art. 318 alin. (3),
art. 319 şi 323;
d) executarea ordinului, de îndată ce s-a realizat;
e) aplicarea unor măsuri alternative executării ordinului de confiscare, potrivit art. 318 alin. (5).
Art. 326: Despăgubiri
(1) Orice parte interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă implicaţi, are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii, în cazul
încălcării drepturilor sale prin recunoaşterea şi executarea unui ordin de confiscare.
(2) Motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului de confiscare nu pot fi contestate în faţa instanţei române
de executare.
(3) În cazul în care este introdusă o acţiune în despăgubire în faţa instanţei române, aceasta informează autoritatea
competentă din statul emitent.
Art. 327: Rambursare
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 326 alin. (2), în cazul în care statul român răspunde pentru prejudiciile
cauzate uneia din persoanele interesate, inclusiv terţii de bună-credinţă, ca urmare a executării unui ordin de confiscare
transmis spre executare unei autorităţi judiciare române, acesta va solicita statului emitent orice sumă plătită ca
despăgubire persoanei în cauză, cu excepţia cazului şi în măsura în care paguba sau o parte a acesteia se datorează în
mod exclusiv conduitei autorităţilor române.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor legale interne privind acţiunile în despăgubire formulate de
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persoanele fizice sau juridice.
SECŢ IUNEA 6: Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea
Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul
european de anchetă în materie penală
SUBSECŢIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Dispoziţii generale
Art. 328: Domeniul de aplicare şi înţelesul unor termeni sau expresii
(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene care au transpus Directiva
2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie
penală, în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obţinerii de probe, denumite în cuprinsul prezentei
secţiuni state membre. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în relaţia cu Regatul Danemarcei şi cu Republica
Irlanda.
(2) În sensul prezentei secţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) ordin european de anchetă - o decizie judiciară emisă sau validată de o autoritate judiciară a unui stat membru, în
scopul ducerii la îndeplinire a uneia sau mai multor măsuri de anchetă specifice într-un alt stat membru, în vederea
obţinerii de probe sau în vederea transmiterii probelor care se află deja în posesia autorităţii competente din statul de
executare. Ordinul european de anchetă include orice măsură de anchetă, cu excepţia instituirii unei echipe comune de
anchetă şi a strângerii de probe în cadrul unei echipe comune de anchetă, instituită potrivit prevederilor art. 13 din
Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi în
Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului, cu excepţia cazului în care scopul este aplicarea art. 13 alin. (8) din
Convenţie şi, respectiv, art. 1 alin. (8) din Decizia-cadru;
b) stat emitent - statul membru în care este emis ordinul european de anchetă;
c) stat de executare - statul membru care execută ordinul european de anchetă, în care urmează să fie pusă în
aplicare măsura de anchetă;
d) autoritate emitentă:
1. o autoritate judiciară;
2. orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în legislaţia statului emitent, care acţionează în cauză în
calitate de autoritate de anchetă, având competenţa să dispună strângerea de probe în conformitate cu legislaţia
naţională. În acest caz, ordinul european de anchetă trebuie să fie validat de o autoritate judiciară, după examinarea
conformităţii sale cu dispoziţiile legale ale statului emitent referitoare la emitere. În cazul în care ordinul european de
anchetă a fost validat de către o autoritate judiciară, autoritatea respectivă poate fi considerată, de asemenea,
autoritate emitentă în vederea transmiterii ordinului european de anchetă conform prezentei secţiuni;
e) autoritate de executare - autoritatea care are competenţa de a recunoaşte un ordin european de anchetă şi de a
asigura executarea acestuia în conformitate cu legislaţia naţională.
Art. 329: Tipurile de proceduri în cadrul cărora poate fi emis ordinul european de anchetă
Ordinul european de anchetă poate fi emis:
a) în cadrul procedurilor penale iniţiate de o autoritate judiciară sau care pot fi iniţiate în faţa unei autorităţi judiciare cu
privire la o infracţiune, în conformitate cu legislaţia statului emitent;
b) în cadrul procedurilor iniţiate de autorităţi administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de
drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent şi în care decizia poate da naştere unei acţiuni în
faţa unei instanţe competente, în special în materie penală;
c) în cazul procedurilor iniţiate de autorităţi judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi
care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent, în cazul în care decizia autorităţilor menţionate poate da
naştere unei acţiuni în faţa unei instanţe competente, în special în materie penală;
d) în legătură cu procedurile prevăzute la lit. a), b) şi c), care privesc infracţiuni sau încălcări ale legii, ce pot angaja
răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridice în statul emitent.
Art. 330: Autorităţile competente române pentru emiterea şi executarea unui ordin european de anchetă
(1) Când România este stat emitent, ordinul european de anchetă este emis, în cursul procesului penal, de procurorul
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de judecătorul competent, potrivit fazei procesuale, din
oficiu sau la cererea părţilor sau subiecţilor procesuali principali, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.
(2) Când România este stat de executare, recunoaşterea şi executarea unui ordin european de anchetă sunt de
competenţa parchetului sau instanţei competente material şi după calitatea persoanei, potrivit legii române.
Competenţa teritorială este determinată în funcţie de locul unde urmează să fie dusă la îndeplinire măsura de anchetă.
Ordinele europene de anchetă care privesc fapte care, potrivit legii, sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se recunosc şi se execută de
către acestea.
(3) Competenţa îndeplinirii atribuţiilor de autoritate centrală se exercită de către Ministerul Justiţiei, în cazul ordinelor
europene de anchetă care se referă la activitatea de judecată ori de executare a hotărârilor, şi de către Ministerul
Public, prin structurile de specialitate, în cazul ordinelor europene de anchetă care se referă la activitatea de cercetare şi
urmărire penală.
(4) În îndeplinirea atribuţiilor, autorităţile centrale prevăzute la alin. (3) acordă asistenţă autorităţilor judiciare naţionale
şi străine în cazurile prevăzute la art. 331 alin. (5).
Art. 331: Emiterea şi transmiterea ordinului european de anchetă de către autorităţile române
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis cu îndeplinirea următoarelor condiţii, care vor fi evaluate în fiecare caz
de către autoritatea emitentă:
a) emiterea ordinului european de anchetă este necesară şi proporţională în cauză, faţă de scopul procesului penal,
ţinând cont de drepturile suspectului sau inculpatului;
b) măsura sau măsurile indicate în ordinul european de anchetă ar putea fi dispuse în aceleaşi condiţii într-o cauză
internă similară.
(2) Ordinul european de anchetă este emis în forma prevăzută în anexa nr. 11, este completat şi semnat de
autoritatea emitentă, conţinutul său fiind certificat pentru conformitate şi corectitudine. Ordinul european de anchetă va
cuprinde în special următoarele informaţii:
a) date privind autoritatea emitentă;
b) obiectul şi motivele emiterii ordinului european de anchetă;
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c) informaţiile necesare disponibile privind persoana sau persoanele în cauză;
d) descrierea faptei care face obiectul procesului penal, precum şi dispoziţiile legale aplicabile;
e) o descriere a măsurii sau măsurilor de anchetă solicitate şi a probelor care urmează să fie obţinute.
(3) Ordinul european de anchetă se traduce, prin grija autorităţii emitente, şi se transmite direct autorităţii competente
din statul de executare, prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă şi care să permită statului de executare să
stabilească autenticitatea acestuia.
(4) Autoritatea emitentă poate transmite ordinul european de anchetă şi prin intermediul sistemului de comunicaţii al
Reţelei Judiciare Europene.
(5) În cazul în care autoritatea emitentă nu deţine nicio informaţie cu privire la coordonatele autorităţii străine de
executare, aceasta poate face toate investigaţiile necesare, prin utilizarea atlasului judiciar al Reţelei Judiciare Europene
şi, în subsidiar, cu asistenţa autorităţii centrale sau a punctelor de contact la Reţeaua Judiciară Europeană.
(6) Orice comunicări ulterioare între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare vor avea loc direct între acestea.
Toate dificultăţile legate de transmiterea sau autenticitatea oricăror documente necesare pentru executarea ordinului
european de anchetă sunt soluţionate prin contact direct între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare sau,
când acesta nu este posibil, cu asistenţa autorităţilor centrale competente, după caz. Autoritatea emitentă şi
autoritatea de executare se pot consulta între ele, prin orice mijloace adecvate, ori de câte ori consideră necesar, în
vederea facilitării executării ordinului european de anchetă.
(7) Autoritatea română emitentă, potrivit dispoziţiilor art. 330 alin. (1), poate solicita ca reprezentanţi ai uneia sau mai
multor autorităţi române să asiste la executarea ordinului european de anchetă în sprijinul autorităţilor competente ale
statului de executare. Dispoziţiile art. 266 se aplică în mod corespunzător.
(8) În cazul în care autoritatea de executare apreciază că, într-un caz concret, la emiterea ordinului european de
anchetă, nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), după consultări cu autoritatea de executare, autoritatea
emitentă română poate decide să retragă ordinul european de anchetă.
Art. 332: Ordinul european de anchetă cu referire la un ordin precedent
(1) În cazul emiterii unui ordin european de anchetă care completează un ordin precedent, autoritatea emitentă
română precizează acest fapt în ordinul european de anchetă, în secţiunea D a formularului prevăzut în anexa nr. 11.
(2) În cazul în care asistă la executarea ordinului european de anchetă în statul de executare, potrivit prevederilor art.
331 alin. (7), reprezentantul autorităţii emitente, pe durata prezenţei pe teritoriul statului de executare, poate emite un
ordin de anchetă care îl completează pe cel precedent. Acesta se transmite direct autorităţii de executare.
(3) Ordinul european de anchetă care completează un ordin precedent este emis cu respectarea dispoziţiilor art. 331
alin. (1) şi (2).
Art. 333: Recunoaşterea şi executarea de către autorităţile române a unui ordin european de anchetă
(1) Ordinul european de anchetă este recunoscut, fără a fi necesară nicio altă formalitate, şi executat de către
autoritatea competentă potrivit art. 330 alin. (2), cu excepţia cazurilor în care este incident vreunul dintre motivele
prevăzute la art. 334 alin. (5), art. 335 sau 339. Autoritatea competentă română asigură executarea ordinului
european de anchetă în acelaşi mod şi cu aceleaşi mijloace ca în situaţia în care măsura de anchetă ar fi fost dispusă de
către o autoritate română. În cazul în care ordinul european de anchetă, emis în faza de urmărire penală, are ca obiect
luarea unor măsuri care, potrivit legii române, sunt de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, procurorul
competent va sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul parchetul, în vederea recunoaşterii ordinului european de anchetă.
(2) Dacă autoritatea judiciară română apreciază că nu este competentă să ia măsurile necesare pentru recunoaşterea
şi executarea unui ordin european de anchetă, îl trimite de îndată, din oficiu, autorităţii judiciare române competente şi
informează despre aceasta autoritatea emitentă.
(3) Autoritatea de executare respectă formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de autoritatea emitentă, sub
condiţia ca aceste formalităţi şi proceduri să nu contravină principiilor fundamentale ale legii române.
(4) În cazul în care autoritatea de executare are motive să creadă că în statul membru emitent, la emiterea ordinului
european de anchetă, nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 331 alin. (1), aceasta poate consulta autoritatea
emitentă cu privire la relevanţa executării ordinului european de anchetă.
(5) Dacă, după consultarea prevăzută la alin. (4), autoritatea emitentă decide să retragă ordinul european de anchetă,
procurorul dispune, prin ordonanţă, clasarea, iar instanţa va lua act de retragere, prin încheiere definitivă, pronunţată în
camera de consiliu, fără citare.
(6) În cazul în care autoritatea română de executare primeşte un ordin european de anchetă care nu a fost emis sau
validat de o autoritate judiciară, va restitui ordinul european de anchetă în statul emitent. Restituirea se va dispune de
către procurorul competent, prin ordonanţă, iar de către instanţă, prin încheiere definitivă, pronunţată în camera de
consiliu, fără citare.
(7) Dispoziţiile art. 14 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător. În relaţia cu statele membre care au declarat
că solicită transmiterea ordinelor europene de anchetă şi documentele anexate exclusiv în limba naţională, autorităţile
române pot solicita ca ordinul european de anchetă şi documentele anexe să fie traduse în limba română.
(8) În cazurile în care autoritatea emitentă indică faptul că măsurile de anchetă au un caracter urgent, ordinul european
de anchetă şi documentele anexate vor fi însoţite de o traducere în limba română.
(9) Autoritatea română de executare poate fi asistată la executarea unui ordin european de anchetă de reprezentanţi
ai uneia sau mai multor autorităţi competente din statul emitent, în baza unei solicitări a autorităţii emitente.
Autoritatea de executare română se conformează acestei cereri, cu condiţia ca această asistenţă să nu contravină
principiilor fundamentale ale dreptului român şi să nu aducă atingere intereselor fundamentale în materie de siguranţă
naţională. Dispoziţiile art. 332 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Statul român, pe al cărui teritoriu s-au produs
prejudiciile, repară aceste prejudicii în condiţiile aplicabile prejudiciilor cauzate de propriii săi funcţionari. Dispoziţiile art.
266 se aplică corespunzător. Reprezentanţii autorităţilor competente din statul emitent respectă legea română pe
durata executării ordinului european de anchetă. Acestea nu au niciun fel de competenţe specifice autorităţilor de
aplicare a legii pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care executarea unor astfel de competenţe pe teritoriul
român este conformă cu legea română, în măsura convenită între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare
română.
(10) Dacă autoritatea de executare competentă constată că autoritatea emitentă nu a menţionat relevanţa măsurilor
de anchetă pentru soluţionarea cauzei penale, va putea solicita completarea corespunzătoare a ordinului european de
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anchetă.
(11) Dispoziţiile art. 331 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 334: Recurgerea la măsuri de anchetă alternative
(1) Autoritatea română de executare recurge, ori de câte ori este posibil, la o altă măsură decât cea prevăzută în
ordinul european de anchetă, atunci când:
a) măsura de anchetă indicată în ordinul european de anchetă nu este prevăzută de legea română;
b) măsura de anchetă nu ar putea fi dispusă într-o cauză internă similară, potrivit legii române.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 335, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică următoarelor măsuri de anchetă:
a) obţinerea de informaţii sau de probe aflate deja în posesia autorităţii române de executare şi informaţii sau probe
care ar fi putut fi obţinute, în conformitate cu legea română, în cadrul unor proceduri penale sau în scopurile ordinului
european de anchetă;
b) obţinerea de informaţii cuprinse în baze de date deţinute de poliţie sau autorităţile judiciare care sunt direct accesibile
autorităţii de executare în cadrul unor proceduri penale;
c) audierea unui martor, a unui expert, a unei victime, a unei persoane suspectate sau acuzate sau a unei părţi terţe pe
teritoriul României;
d) orice măsură de anchetă fără caracter coercitiv, astfel cum este definită în legea română;
e) identificarea persoanelor abonate la un număr de telefon sau o adresă IP anume, în condiţiile legii române.
(3) Când măsura alternativă ar avea acelaşi rezultat, prin mijloace mai puţin intruzive, autoritatea de executare poate
recurge, de asemenea, la o altă măsură de anchetă faţă de cea indicată în ordinul european de anchetă.
(4) Înainte de a dispune vreo măsură potrivit alin. (1) şi (3), autoritatea de executare informează autoritatea
emitentă.
(5) În cazul în care, în conformitate cu alin. (1), măsura indicată în ordinul european de anchetă nu există în dreptul
român sau nu ar putea fi dispusă într-o cauză similară potrivit legii române şi nu există nicio altă măsură care ar avea
acelaşi rezultat ca măsura solicitată, autoritatea de executare notifică autoritatea emitentă că nu a fost posibil să se
acorde asistenţa solicitată. Procurorul dispune clasarea, prin ordonanţă motivată, iar instanţa de judecată va respinge
cererea, prin încheiere definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citare, cu participarea procurorului.
(6) În cazul în care autoritatea emitentă, ca urmare a informării prevăzute la alin. (4) şi (5), decide să retragă ordinul
european de anchetă, dispoziţiile art. 333 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Dacă autoritatea emitentă
completează sau modifică ordinul european de anchetă iniţial sau emite un nou ordin european de anchetă, dispoziţiile
prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător.
Art. 335: Motive de nerecunoaştere şi neexecutare
(1) Recunoaşterea sau executarea unui ordin european de anchetă poate fi refuzată în următoarele cazuri:
a) există o imunitate sau un privilegiu, cum ar fi imunitatea diplomatică, sau principiul specialităţii sau orice alte
circumstanţe prevăzute de legea română sau există norme privind determinarea sau limitarea răspunderii penale legate
de libertatea presei şi de libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, care fac imposibilă executarea
ordinului european de anchetă;
b) executarea ordinului european de anchetă, într-un caz specific, ar aduce atingere intereselor fundamentale în
materie de securitate naţională, ar pune în pericol sursa informaţiei sau ar implica utilizarea de informaţii clasificate cu
privire la activităţi specifice ale serviciilor de informaţii;
c) ordinul european de anchetă a fost emis în cadrul procedurilor prevăzute la art. 329 lit. b) sau c) şi măsura de
anchetă nu ar fi fost autorizată, conform legii române, într-o cauză similară;
d) executarea ordinului european de anchetă ar fi contrară principiului ne bis in idem;
e) ordinul european de anchetă se referă la o infracţiune care este prezumată a fi fost comisă în afara teritoriului
statului emitent şi integral sau parţial pe teritoriul României, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul european de
anchetă nu este incriminată în legea română;
f) există motive temeinice pentru a considera că executarea unei măsuri de anchetă ar fi incompatibilă cu obligaţiile
asumate de statul român potrivit art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Cartei drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene;
g) fapta pentru care a fost emis ordinul european de anchetă nu este incriminată în legea română, cu excepţia cazului
în care se referă la una dintre infracţiunile din anexa nr. 14, astfel cum este indicată de autoritatea emitentă, dacă fapta
respectivă este sancţionabilă în statul emitent cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate
pentru o perioadă maximă de cel puţin 3 ani;
h) măsura indicată în ordinul european de anchetă nu este prevăzută în legea română decât pentru anumite infracţiuni
sau limite de pedeapsă, care nu cuprind infracţiunea la care face referire ordinul european de anchetă.
(2) Prevederile alin. (1) lit. g) şi h) nu se aplică în cazul măsurilor prevăzute la art. 334 alin. (2).
(3) În cazul în care ordinul european de anchetă se referă la o infracţiune în materie vamală, de impozite sau taxe şi
schimb valutar, autoritatea de executare nu poate refuza recunoaşterea sau executarea pe motiv că legislaţia română
nu impune acelaşi tip de impozite sau taxe sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementări în materie vamală, de impozite,
taxe sau schimb valutar ca dreptul statului emitent.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), înainte de a decide nerecunoaşterea sau neexecutarea unui ordin
european de anchetă, în tot sau în parte, autoritatea judiciară de executare se consultă cu autoritatea emitentă, prin
orice mijloace care permit o înregistrare scrisă, şi solicită autorităţii emitente să furnizeze fără întârziere orice informaţii
necesare, după caz.
(5) În cazul menţionat la alin. (1) lit. a) şi în cazul în care competenţa de a ridica privilegiul sau imunitatea revine unei
autorităţi a statului român, autoritatea română de executare îi transmite o cerere în acest sens, fără întârziere. În cazul
în care competenţa de a ridica privilegiul sau imunitatea revine unei autorităţi a altui stat sau unei organizaţii
internaţionale, autoritatea străină emitentă transmite o cerere în acest sens autorităţii în cauză. Autoritatea
competentă română se poate consulta cu autoritatea competentă străină anterior transmiterii ordinului european de
anchetă.
Art. 336: Termene pentru recunoaştere şi executare
(1) Decizia privind recunoaşterea şi executarea este luată şi măsura este dusă la îndeplinire cu aceeaşi celeritate şi în
aceleaşi condiţii ca într-o cauză internă similară şi, în orice caz, în cadrul termenelor prevăzute de prezentul articol.
(2) În cazul în care autoritatea emitentă a indicat în cuprinsul ordinului european de anchetă faptul că, din cauza
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termenelor procedurale, a gravităţii infracţiunii sau a altor împrejurări urgente, este necesar un termen mai scurt decât
cele prevăzute în prezentul articol sau dacă autoritatea emitentă a indicat în ordinul european de anchetă că măsura de
anchetă trebuie dusă la îndeplinire la o dată specifică, autoritatea de executare va lua în considerare, în măsura
posibilităţilor, aceste împrejurări.
(3) Autoritatea de executare competentă dispune cu privire la recunoaşterea şi executarea măsurii din cuprinsul
ordinului european de anchetă de îndată ce este posibil şi, fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), în termen de cel
mult 30 de zile de la primirea ordinului european de anchetă.
(4) Dacă nu este incident vreunul dintre motivele de amânare prevăzute la art. 339 alin. (1) sau probele solicitate prin
ordinul european de anchetă se află deja în posesia autorităţilor române, autoritatea de executare duce la îndeplinire
măsura de anchetă, în condiţiile prezentei secţiuni, fără întârziere şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), în cel
mult 90 de zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (3).
(5) Dacă autoritatea de executare competentă nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alin. (3)
sau data specifică prevăzută la alin. (2), aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă din statul emitent,
prin orice mijloace, indicând motivele amânării şi timpul estimativ necesar pentru luarea deciziei. În asemenea cazuri,
termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu maximum
(6) Dacă, într-un caz determinat, autoritatea română de executare nu poate respecta termenul prevăzut la alin. (4),
aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace, indicând motivele
amânării, şi se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la o dată adecvată pentru executarea măsurii de anchetă.
Art. 337: Transferul mijloacelor de probă
(1) Autoritatea judiciară de executare transferă statului emitent, fără întârziere nejustificată, mijloacele de probă
obţinute ca urmare a executării ordinului european de anchetă sau care se află deja în posesia autorităţilor competente
române.
(2) Transferul mijloacelor de probă poate fi suspendat până la soluţionarea unei căi de atac, cu excepţia cazului în care,
în cuprinsul ordinului european de anchetă sunt indicate motive suficiente pentru care transferul imediat al mijloacelor
de probă este esenţial pentru desfăşurarea, în condiţii adecvate, a unor anchete sau pentru ocrotirea unor drepturi
individuale. În orice caz, transferul mijloacelor de probă se suspendă dacă ar fi de natură să cauzeze prejudicii grave şi
ireversibile persoanei vizate de ordinul european de anchetă.
(3) În momentul transferului mijloacelor de probă, autoritatea de executare precizează dacă solicită ca acestea să fie
returnate de îndată ce nu mai sunt necesare în statul emitent.
(4) În cazul în care obiectele, documentele sau informaţiile obţinute în cauză sunt deja relevante pentru alte proceduri
penale desfăşurate în România, autoritatea de executare poate, la cererea explicită a autorităţii emitente şi după
consultarea acesteia, să transfere temporar mijloacele de probă, cu condiţia ca acestea să fie returnate de îndată ce
nu mai sunt necesare în statul emitent sau în orice alt moment convenit prin acord de către autoritatea de executare şi
autoritatea emitentă.
(5) În cazul în care se solicită în ordinul european de anchetă şi dacă este posibil conform legii române, mijloacele de
probă sunt imediat transferate autorităţilor competente ale statului emitent care participă la executarea ordinului
european de anchetă potrivit prevederilor art. 333 alin. (9).
(6) Dispoziţiile art. 243 se aplică în mod corespunzător.
Art. 338: Căi de atac
(1) Actele emise şi măsurile luate de autorităţile judiciare române în executarea ordinului european de anchetă sunt
supuse căilor de atac prevăzute de Codul de procedură penală, în aceleaşi condiţii şi în aceleaşi termene.
(2) Motivele de fond pentru emiterea ordinului european de anchetă pot fi contestate numai în faţa autorităţii
emitente.
(3) Declararea unei căi de atac nu suspendă executarea măsurii de anchetă, cu excepţia cazului în care acest lucru
este prevăzut de legea română în cauze interne similare.
(4) Autoritatea judiciară română de executare informează autoritatea emitentă cu privire la orice cale de atac
declarată potrivit alin. (1), precum şi cu privire la efectele exercitării acesteia asupra executării măsurii de anchetă.
(5) Când România este stat emitent, autoritatea judiciară emitentă ia în considerare efectele admiterii căii de atac în
statul de executare, împotriva măsurilor luate în executarea ordinului european de anchetă, în condiţiile legii române.
Dispoziţiile art. 102 din Codul de procedură penală*) se aplică în mod corespunzător.
*) Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 din 18 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 177 din 26 februarie 2018 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "excluderea probei" din cuprinsul
lor se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.
Art. 339: Temeiuri pentru amânarea recunoaşterii şi executării
(1) Recunoaşterea sau executarea ordinului european de anchetă poate fi amânată în următoarele cazuri:
a) executarea acestuia ar putea aduce atingere cercetărilor penale sau unui proces penal în curs, atât timp cât
autorităţile române consideră necesar;
b) obiectele, documentele sau datele vizate de ordinul european de anchetă sunt deja utilizate în cadrul altor proceduri,
până când acestea nu mai sunt necesare în acest scop.
(2) De îndată ce temeiul pentru amânare încetează să existe, autoritatea de executare ia imediat măsurile necesare în
vederea recunoaşterii sau executării ordinului european de anchetă şi informează autoritatea emitentă prin orice
mijloace care permit o înregistrare scrisă.
Art. 340: Obligaţia de informare
(1) Autoritatea română competentă confirmă primirea ordinului european de anchetă, fără întârziere, dar nu mai târziu
de o săptămână de la primirea acestuia, prin completarea şi trimiterea formularului prevăzut în anexa nr. 12.
(2) În cazul prevăzut la art. 333 alin. (2), obligaţia de confirmare îi revine atât autorităţii care a primit ordinul european
de anchetă, cât şi celei căreia îi este transmis ordinul european de anchetă.
(3) În cazul în care ordinul european de anchetă a fost transmis prin intermediul autorităţii centrale competente,
obligaţia de confirmare a primirii revine atât acesteia, cât şi autorităţii de executare căreia îi este transmis ordinul
european de anchetă de către autoritatea centrală.
(4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 334 alin. (4) şi (5), autoritatea de executare informează de îndată
autoritatea emitentă, prin orice mijloace, informaţii care, la cererea autorităţii emitente, sunt confirmate fără întârziere
prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă:
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a) dacă este imposibil să ia o decizie privind recunoaşterea sau executarea întrucât formularul prevăzut în anexa nr. 11
este incomplet sau în mod vădit incorect;
b) dacă, în timpul executării ordinului european de anchetă, autoritatea de executare consideră, fără alte cercetări
ulterioare, că ar putea fi oportun să desfăşoare măsuri de investigare care nu au fost prevăzute iniţial sau care nu au
putut fi specificate în momentul emiterii ordinului european de anchetă, pentru a permite autorităţii emitente să ia
măsuri suplimentare în cazul respectiv; sau
c) dacă autoritatea de executare stabileşte că în cazul respectiv nu poate respecta formalităţile şi procedurile indicate în
mod expres de autoritatea emitentă, potrivit prevederilor art. 333 alin. (3).
(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 334 alin. (4) şi (5), autoritatea de executare informează fără întârziere
autoritatea emitentă, prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă, cu privire la:
a) orice decizie luată în temeiul art. 334 şi 335;
b) orice decizie de amânare a executării ordinului european de anchetă, motivele amânării şi, dacă este posibil, durata
preconizată a amânării.
Art. 341: Confidenţialitatea
(1) Atât în cazul în care România este stat emitent, cât şi în cazul în care este stat de executare, autorităţile române
vor respecta caracterul confidenţial al anchetei, conform legii române, în limita necesară pentru executarea măsurii de
anchetă. Această obligaţie are în vedere atât existenţa, cât şi conţinutul unui ordin european de anchetă.
(2) Dacă autoritatea de executare, într-un caz anume, nu poate respecta cerinţa de confidenţialitate, va informa de
îndată autoritatea emitentă.
(3) În conformitate cu legea română şi dacă autoritatea străină de executare nu a indicat altfel, autorităţile române
păstrează confidenţialitatea cu privire la orice probe sau informaţii furnizate de autoritatea de executare, cu excepţia
cazurilor în care divulgarea acestora este necesară în vederea executării măsurilor care au fost indicate în ordinul
european de anchetă.
Art. 342: Cheltuieli
(1) În executarea ordinului european de anchetă, dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător. Autoritatea
română de executare informează autoritatea emitentă cu privire la specificaţiile detaliate ale acelor cheltuieli
considerate drept extraordinare.
(2) În cazul în care România este stat emitent şi nu se poate ajunge la un acord cu autoritatea de executare cu privire
la suportarea cheltuielilor, autoritatea română emitentă poate decide:
a) fie să retragă, în tot sau în parte, ordinul european de anchetă;
b) fie să menţină ordinul european de anchetă, cu suportarea de către statul român a acelei părţi a cheltuielilor
considerate extraordinare, conform art. 16.
SUBSECŢIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Dispoziţii speciale
Art. 343: Transferul temporar către statul emitent al persoanelor supuse unei măsuri privative de libertate
în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri
privative de libertate în statul de executare în scopul aplicării unei măsuri de anchetă în vederea strângerii de probe
pentru care este necesară prezenţa respectivei persoane pe teritoriul statului emitent, cu condiţia ca aceasta să fie
returnată în termenul stabilit de statul de executare. Dispoziţiile art. 250 alin. (2), alin. (4), (5) şi alin. (7)-(10) se
aplică în mod corespunzător. Modalităţile practice privind transferul temporar al persoanei, inclusiv detaliile condiţiilor
sale de detenţie şi datele până la care aceasta trebuie să fie transferată şi returnată pe teritoriul statului de executare,
sunt convenite între statul emitent şi statul de executare, asigurându-se că sunt luate în considerare starea fizică şi
mentală a persoanei în cauză, precum şi nivelul de securitate necesar în statul emitent.
(2) Executarea unui ordin european de anchetă, emis în vederea transferului temporar către statul emitent al
persoanelor private de libertate, în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă, poate fi refuzată în
următoarele situaţii:
a) este incident unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. 335;
b) persoana supusă unei măsuri privative de libertate nu îşi dă consimţământul;
c) transferul este de natură să prelungească detenţia persoanei.
(3) Dacă instanţa consideră că este necesar, având în vedere vârsta sau starea fizică ori mentală a persoanei,
reprezentantului legal al persoanei deţinute i se oferă ocazia de a-şi exprima opinia cu privire la transfer.
(4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 250 alin. (7), o persoană transferată nu este urmărită penal sau deţinută
ori supusă niciunei alte restrângeri a libertăţii sale personale în statul emitent pentru fapte comise sau condamnări
pronunţate anterior părăsirii teritoriului statului de executare.
(5) Imunitatea prevăzută la alin. (4) încetează dacă persoana transferată, care a avut posibilitatea de a pleca în
termen de 15 zile consecutive de la data la care prezenţa sa nu mai era solicitată de autorităţile emitente:
a) a rămas totuşi pe teritoriul respectiv; sau
b) a revenit după ce a plecat.
(6) Perioada de detenţie pe teritoriul statului emitent se scade din perioada de detenţie pe care persoana vizată este
sau va fi obligată să o execute pe teritoriul statului de executare.
Art. 344: Transferul temporar către statul de executare al persoanelor supuse unor măsuri privative de
libertate în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru transferul temporar al unei persoane deţinute în statul emitent,
în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă în vederea strângerii de probe pentru care este necesară
prezenţa sa pe teritoriul statului de executare. Dispoziţiile art. 251 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(2) Modalităţile de transfer temporar al persoanei şi termenul până la care va trebui să fie trimisă pe teritoriul României
vor fi stabilite prin acord între autorităţile române şi autorităţile statului de executare.
(3) Dispoziţiile art. 343 alin. (2) lit. a) şi alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 345: Audierea prin videoconferinţă
(1) În cazul în care o persoană se află pe teritoriul României şi trebuie audiată ca martor sau expert de către
autorităţile competente ale statului emitent, autoritatea competentă poate să emită un ordin european de anchetă
pentru a audia martorul sau expertul prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală. Dispoziţiile art.
235 alin. (4)-(6), alin. (8) şi (10) se aplică în mod corespunzător. Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul
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audierii suspecţilor sau inculpaţilor.
(2) Pe lângă motivele de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la art. 335, executarea ordinului european de
anchetă poate fi, de asemenea, refuzată dacă:
a) suspectul sau inculpatul nu îşi dă consimţământul; sau
b) executarea unei asemenea măsuri de investigare într-un caz particular ar fi contrară principiilor fundamentale de
drept ale statului român.
(3) Autoritatea emitentă şi autoritatea de executare convin modalităţile practice. Dacă într-o anumită cauză
autoritatea de executare nu dispune de mijloacele tehnice pentru o audiere prin realizarea unei videoconferinţe, statul
emitent poate pune la dispoziţie astfel de mijloace, de comun acord.
(4) Fără a aduce atingere eventualelor măsuri convenite în ceea ce priveşte protecţia persoanelor, autoritatea de
executare întocmeşte, la sfârşitul audierii, un proces-verbal în care consemnează data şi locul audierii, identitatea
persoanei audiate, identitatea şi calitatea tuturor celorlalte persoane din statul de executare care au participat la
audiere, eventualele depuneri de jurământ şi condiţiile tehnice în care s-a desfăşurat audierea. Documentul este trimis
autorităţii emitente de către autoritatea de executare.
(5) În cazul în care persoana care este audiată pe teritoriul statului român, potrivit prevederilor prezentului articol,
refuză să depună mărturie atunci când are obligaţia să o facă sau depune mărturii false, se aplică legea română în
acelaşi mod în care s-ar fi aplicat dacă audierea ar fi avut loc în cadrul unei proceduri la nivel intern.
(6) Un ordin european de anchetă poate fi emis, în vederea audierii persoanelor indicate la alin. (1), de către procurorul
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de către instanţa pe rolul căreia se află cauza.
Art. 346: Informaţii privind conturile bancare şi alte conturi deţinute în instituţii de credit ori alte entităţi
financiare
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru a se stabili dacă o persoană fizică sau juridică care face obiectul
procedurilor penale în cauză deţine sau controlează unul sau mai multe conturi, de orice tip, în orice instituţie de credit
localizată pe teritoriul statului de executare şi, în acest caz, pentru a obţine toate detaliile conturilor identificate.
Dispoziţiile art. 153 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(2) Un ordin european de anchetă poate fi emis, de asemenea, pentru a stabili dacă o persoană fizică sau juridică care
face obiectul procedurilor penale în cauză deţine unul sau mai multe conturi în orice altă entitate financiară, localizată pe
teritoriul statului de executare.
(3) În cazul în care se solicită în ordinul european de anchetă, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) includ, de
asemenea, conturi pentru care persoana care face obiectul procedurilor penale are împuternicire.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi dispoziţiile art. 267 alin. (2), (4) şi (6) se aplică în mod corespunzător, când România
este stat de executare. La cererea autorităţilor unui stat membru al Uniunii Europene, autorităţile române vor dispune
luarea tuturor măsurilor necesare în vederea identificării conturilor bancare, indiferent de natura acestora, care sunt
controlate sau deţinute într-o unitate bancară din România de către o persoană fizică ori juridică care face obiectul unei
anchete penale, şi vor furniza acestora numerele conturilor bancare, precum şi orice alte detalii. Informaţiile vor include
totodată şi date privind conturile pentru care persoana care face obiectul procedurilor are procură, în măsura în care
acestea au fost solicitate în mod expres.
(5) Instituţiile de credit ori alte entităţi financiare nu vor divulga clientului în cauză sau altor terţe persoane faptul că:
a) au fost transmise informaţii statului emitent potrivit prevederilor prezentului articol şi ale art. 347;
b) este în curs de desfăşurare o anchetă.
(6) În cazul prevăzut la alin. (2), când România este stat de executare, în plus faţă de motivele de nerecunoaştere şi
neexecutare prevăzute la art. 335, executarea ordinului european de anchetă poate fi refuzată şi în cazul în care
executarea măsurii de investigare nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară.
Art. 347: Informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru a se obţine detaliile unor conturi bancare determinate şi ale
operaţiunilor bancare ce au fost efectuate pe parcursul unei anumite perioade în unul sau mai multe conturi precizate în
ordinul european de anchetă, inclusiv detaliile privind orice cont emitent sau beneficiar. Dispoziţiile art. 1461 din Codul
de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(2) În sensul prezentului articol, prin detaliile unor conturi se înţelege cel puţin numele şi adresa titularului de cont,
detalii privind eventualii împuterniciţi asociaţi contului respectiv şi orice alte detalii sau documente furnizate de titularul
de cont în momentul deschiderii contului, care se află încă în posesia instituţiei de credit sau a entităţii financiare.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) şi ale art. 268 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător când România este stat de
executare.
(4) Un ordin european de anchetă poate fi emis, de asemenea, cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1)
referitoare la operaţiunile financiare realizate de orice alte entităţi financiare. În astfel de cazuri, când România este stat
de executare, pe lângă motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 335, executarea ordinului
european de anchetă poate fi refuzată şi în cazul în care executarea măsurii de investigare nu ar fi autorizată într-o
cauză internă similară.
Art. 348: Măsuri de anchetă care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o
anumită perioadă de timp
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în scopul executării unei măsuri de anchetă care necesită strângerea
de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi:
a) monitorizarea operaţiunilor bancare sau a altor operaţiuni financiare efectuate în unul sau mai multe conturi
specificate;
b) livrările supravegheate efectuate pe teritoriul statului de executare. Dispoziţiile art. 237 se aplică în mod
corespunzător.
(2) Executarea sa poate fi refuzată în următoarele situaţii:
a) în cazul în care devine incident unul dintre motivele de nerecunoaştere şi de neexecutare prevăzute la art. 335;
b) dacă executarea măsurii de anchetă respective nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară, potrivit legii române.
(3) Autoritatea emitentă precizează în ordinul european de anchetă motivele pentru care consideră că informaţiile
solicitate sunt relevante în scopul procedurilor penale în cauză.
(4) Autorităţii judiciare române îi revine competenţa exclusivă de a acţiona, de a conduce şi controla operaţiunile
referitoare la executarea ordinului european de anchetă.
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(5) Statul emitent şi statul de executare convin modalităţile practice referitoare la măsura de investigare menţionată la
alin. (1) lit. b), precum şi orice alte măsuri necesare.
Art. 349: Desfăşurarea unor anchete de către investigatori sub acoperire
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis cu scopul de a solicita statului de executare să acorde asistenţă
statului emitent la desfăşurarea unor anchete de către investigatori sub acoperire.
(2) Autoritatea emitentă indică în ordinul european de anchetă motivele pentru care consideră că desfăşurarea unei
anchete de către investigatori sub acoperire poate fi relevantă pentru scopul procedurilor penale. Autoritatea română
competentă va decide, de la caz la caz, dacă măsura este admisibilă, potrivit legii române. Dispoziţiile art. 238 se
aplică în mod corespunzător.
(3) Autoritatea română competentă poate refuza recunoaşterea şi executarea unui ordin european de anchetă prin
care se solicită desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire în următoarele cazuri:
a) este incident unul dintre motivele de nerecunoaştere sau de neexecutare prevăzute la art. 335;
b) desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară
potrivit legii române;
c) nu s-a ajuns la un acord cu privire la aranjamentele necesare pentru desfăşurarea unei anchete de către
investigatori sub acoperire în temeiul alin. (4).
(4) Desfăşurarea anchetelor de către investigatori sub acoperire pe teritoriul României are loc în conformitate cu legea
română. Autorităţilor judiciare române le revine competenţa exclusivă de a acţiona, de a conduce şi de a controla
operaţiuni referitoare la investigaţia sub acoperire. Durata investigaţiei sub acoperire, condiţiile detaliate şi statutul
juridic al agenţilor în cauză în timpul investigaţiei sub acoperire sune convenite între statul emitent şi statul de
executare, cu respectarea dreptului şi a procedurilor interne ale acestora.
Art. 350: Interceptarea telecomunicaţiilor cu asistenţă tehnică din partea unui alt stat membru
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în vederea interceptării telecomunicaţiilor în statul membru din partea
căruia este necesar să se primească asistenţă tehnică. Dispoziţiile art. 241 se aplică în mod corespunzător.
(2) În situaţia în care România este stat de executare, asistenţa solicitată va fi acordată cu respectarea legii române.
(3) În cazul în care mai multe state membre sunt în măsură să asigure integral asistenţa tehnică necesară pentru
aceeaşi interceptare a telecomunicaţiilor, ordinul european de anchetă este trimis numai unuia dintre acestea.
Prioritatea se acordă întotdeauna statului membru în care se află sau se va afla subiectul interceptării.
(4) Ordinul european de anchetă trebuie să menţioneze motivul pentru care se consideră că măsura de anchetă este
relevantă pentru clarificarea scopului procedurilor penale în cauză.
(5) În plus faţă de motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 335, executarea ordinului european de
anchetă poate fi refuzată de către autorităţile române dacă măsura de anchetă nu ar fi fost autorizată într-o cauză
similară, potrivit legii române.
(6) Ordinul european de anchetă menţionat la alin. (1) poate fi executat prin transmiterea imediată a telecomunicaţiilor
către statul emitent sau interceptarea, înregistrarea şi transmiterea ulterioară a rezultatului interceptării
telecomunicaţiilor către statul emitent. Autoritatea română de executare îşi poate condiţiona acordul de acceptarea de
către statul emitent al ordinului european de anchetă a oricărei condiţii impuse de legea română într-o cauză internă
similară.
(7) Autoritatea emitentă şi autoritatea de executare vor stabili de comun acord dacă ordinul european de anchetă se
va executa prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (6).
(8) La emiterea ordinului european de anchetă menţionat la alin. (1) sau în timpul interceptării, autoritatea emitentă
poate cere de asemenea, în cazul în care are un motiv întemeiat, o transcriere, o decodare sau o decriptare a
înregistrării, sub rezerva acordului autorităţii de executare.
(9) Costurile aferente aplicării prezentului articol sunt suportate potrivit prevederilor art. 16, cu excepţia costurilor
aferente transcrierii, decodării şi decriptării comunicaţiilor interceptate, care sunt suportate de către statul emitent.
Art. 351: Notificarea statelor membre în care se află subiectul interceptării şi cărora nu li se solicită
asistenţă tehnică
(1) În cazul în care, în vederea executării unei măsuri de anchetă, interceptarea telecomunicaţiilor este autorizată de
autoritatea competentă română şi adresa de contact a subiectului interceptării, specificat în ordinul de interceptare,
este utilizată pe teritoriul unui alt stat membru, "statul membru notificat", din partea căruia nu este necesară asistenţă
tehnică pentru realizarea interceptării, autorităţile române informează autoritatea competentă a statului membru
notificat cu privire la interceptare:
a) înainte de interceptare, în cazurile în care autoritatea română care realizează interceptarea cunoaşte, în momentul
în care solicită interceptarea, faptul că subiectul interceptării se află sau se va afla pe teritoriul statului membru
notificat;
b) în timpul interceptării sau după finalizarea interceptării, de îndată ce ia cunoştinţă de faptul că subiectul interceptării
se află sau s-a aflat, pe durata interceptării, pe teritoriul statului membru notificat.
(2) Notificarea menţionată la alin. (1) se transmite utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 13.
(3) Când România este statul membru notificat şi dacă interceptarea nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară,
potrivit legii române, autoritatea română competentă notifică autorităţii competente a statului membru care realizează
interceptarea, fără întârziere şi în cel mult 96 de ore de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), următoarele:
a) faptul că interceptarea respectivă nu poate fi realizată sau că i se va pune capăt; şi
b) dacă este cazul, faptul că materialele deja interceptate în perioada în care subiectul interceptării se află pe teritoriul
statului român nu pot fi utilizate sau pot fi utilizate doar în condiţiile pe care le specifică. Autoritatea competentă
română informează autoritatea competentă a statului membru care realizează interceptarea cu privire la motivele care
justifică condiţiile respective.
(4) În sensul alin. (3), autoritatea competentă română este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(5) Dispoziţiile art. 333 alin. (7) se aplică în mod corespunzător notificării prevăzute la alin. (1).
(6) Comunicărilor prevăzute de prezentul articol li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 333 alin. (7) şi (8).
Art. 352: Măsuri provizorii
(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în scopul luării oricărei măsuri de anchetă pentru a preveni ascunderea,
distrugerea, înstrăinarea, transformarea sau mutarea elementelor care pot fi utilizate ca mijloace de probă. Când
România este stat de executare, dispoziţiile art. 244 se aplică în mod corespunzător. Autoritatea română de executare
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procedează la recunoaşterea ordinului european de anchetă şi dispune cu privire la transferul mijloacelor de probă
conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.
(2) Când România este stat de executare, autoritatea competentă decide cu privire la măsura provizorie şi comunică
decizia sa statului emitent, de îndată, dacă este posibil în termen de 24 de ore de la primirea ordinului european de
anchetă. Dispoziţiile art. 279 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care este solicitată luarea unei măsuri provizorii conform alin. (1), autoritatea emitentă precizează în
ordinul european de anchetă dacă mijloacele de probă urmează să fie transferate statului emitent sau rămân în statul
de executare.
(4) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (3), ordinul european de anchetă este însoţit de instrucţiunea ca
mijloacele de probă să rămână în statul de executare, autoritatea emitentă precizează data la care urmează a fi
ridicată măsura provizorie menţionată la alin. (1) sau data estimată pentru transmiterea cererii de transferare a
probelor către statul emitent.
(5) După consultarea autorităţii emitente, autoritatea română de executare poate, în conformitate cu legea română,
să impună condiţii corespunzătoare, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru a limita durata aplicării măsurii
provizorii prevăzute la alin. (1). Dacă, în conformitate cu aceste condiţii, autoritatea de executare intenţionează să
ridice măsura provizorie, aceasta informează autoritatea emitentă, care are posibilitatea de a transmite observaţii.
(6) În situaţia în care România este stat emitent, autoritatea judiciară competentă informează, de îndată, autoritatea
competentă din statul de executare că măsura provizorie prevăzută la alin. (1) a fost ridicată.
(7) Când România este stat de executare, la primirea notificării referitoare la ridicarea măsurii provizorii în statul
emitent, autoritatea română competentă va lua măsuri în consecinţă.
TITLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 353
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 296/2001 privind extrădarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 18 iunie
2001;
b) Legea nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001;
c) Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2002;
d) Ordonanţa Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al
persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 113/2000;
e) art. 519-521 din Codul de procedură penală;
f) orice alte dispoziţii contrare.
Art. 354
(1) Prezenta lege*) intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepţia prevederilor cap. IV al titlului II, ale dispoziţiilor titlului III, ale cap. III al titlului IV şi ale cap. II al titlului VIII, care
vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
*) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004.
(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, dispoziţiile titlului III vor înlocui, în relaţia cu statele
membre ale Uniunii Europene, dispoziţiile în materie de extrădare, cu excepţia cazului în care statul membru pe
teritoriul căruia se află persoana urmărită a formulat declaraţii în sensul neaplicării Deciziei-cadru a Consiliului din 13
iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene
pentru fapte săvârşite înainte de o anumită dată.
Art. 355
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta lege.
*
Prezenta lege transpune în legislaţia naţională dispoziţiile deciziilor-cadru ale Uniunii Europene din domeniul cooperării
judiciare în materie penală, după cum urmează:
1.Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de
predare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 18 iulie 2002;
2.Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 196 din 2 august
2003;
3.Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a
sancţiunilor financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 76 din 22 martie 2005;
4.Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la
ordinele de confiscare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 24 noiembrie 2006;
5.Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce
în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul
executării lor în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie
2008;
6.Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii
Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca
alternativă la arestarea preventivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 11 noiembrie
2009;
7.Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce
în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a
sancţiunilor alternative, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 16 decembrie 2008;
8.Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI,
2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI şi 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale
persoanelor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa
persoanei în cauză de la proces, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 27 martie 2009;
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9.Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor
referitoare la exercitarea competenţei în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 328 din 15 decembrie 2009.
10.dispoziţiile art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2013/48/UE din 22
octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind
mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi
dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;
11.Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de
anchetă în materie penală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 130 din 1 mai 2014.
NOTĂ:
Reproducem mai jos menţiunea privind transpunerea normelor europene din Legea nr. 318/2015, care nu sunt
încorporate în textul republicat al Legii nr. 302/2004:
"Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3
aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014."
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 236/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 14
decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală a mai fost republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, iar ulterior modificată şi completată prin:
- Legea nr. 300/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea juridică internaţională
în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 11 decembrie 2013;
- Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 961 din 24 decembrie 2015.
ANEXA nr. 1: MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE1)
1)Acest mandat trebuie completat sau tradus în una dintre limbile oficiale ale statului membru de executare, atunci
când acel stat este cunoscut, ori în una dintre oricare alte limbi acceptate de acel stat.
Prezentul mandat a fost emis de o autoritate judiciară competentă. Solicit ca persoana menţionată mai jos să fie
arestată şi predată autorităţilor judiciare în vederea efectuării urmăririi penale sau a executării unei pedepse ori măsuri
de siguranţă privative de libertate.
a) Informaţii referitoare la identitatea persoanei solicitate
Numele: .....................................................................................................................................
Prenumele: ................................................................................................................................
Numele avut înaintea căsătoriei (dacă este cazul): ..................................................................
Alias (dacă este cazul): .............................................................................................................
Sexul: .........................................................................................................................................
Cetăţenia: ...................................................................................................................................
Data naşterii: ..............................................................................................................................
Locul naşterii: ............................................................................................................................
Reşedinţa şi/sau domiciliul cunoscut: .......................................................................................
Limba/Limbile pe care o/le înţelege persoana solicitată (dacă este/sunt cunoscute): .............
Trăsături fizice particulare/descrierea persoanei solicitate: .....................................................
Fotografia şi amprentele digitale ale persoanei solicitate, dacă sunt disponibile şi se pot trimite, sau adresa
persoanei care poate fi contactată cu scopul de a le obţine ori pentru a obţine o caracterizare a ADN (dacă nu
s-a inclus o astfel de informaţie şi se dispune de ea pentru transmiterea sa)
b) Decizia pe care se întemeiază mandatul
1. Mandatul de arestare sau decizia judiciară având acelaşi efect: ...........................................
Tipul: ...........................................................................................................................................
2. Hotărârea judecătorească definitivă şi executorie: ................................................................
Referinţa: ....................................................................................................................................
c) Informaţii privind durata pedepsei
1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate care se poate aplica pentru
infracţiune sau infracţiuni: ...................................................................................
2. Durata pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate aplicate: .........................
3. Pedeapsa care a rămas de executat: ........................................................................................
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d) Specificaţi dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată
hotărârea:
1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente:
3.1a. |_| persoana a fost citată personal la ...... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi
locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu
privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a
stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu
privire la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în
cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
sau
3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ...... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres
cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi
care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la
desfiinţarea hotărârii iniţiale; şi
persoana a indicat în mod expres că nu contestă această hotărâre;
sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp
corespunzător;
sau
3.4. |_| persoanei nu i s-a înmânat personal hotărârea, dar:
- hotărârea îi va fi înmânată personal fără întârziere după predare; şi
- în momentul în care i se înmânează hotărârea, persoana va fi informată în mod expres cu privire la dreptul la
rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca
situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la desfiinţarea hotărârii
iniţiale; şi
- persoana va fi informată cu privire la intervalul de timp în care trebuie să solicite rejudecarea cauzei sau
promovarea unei căi de atac, care este de .......... zile.
4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care
a fost îndeplinită condiţia relevantă: ..................................................

e) Infracţiunea (infracţiunile)
Prezentul mandat se referă la un total de ........................ infracţiuni.
Descrierea circumstanţelor în care s-a/s-au comis infracţiunea/infracţiunile, inclusiv momentul (data şi ora),
locul şi gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei solicitate:
....................................................................................................................................
Natura şi încadrarea juridică a faptelor şi dispoziţiile legale aplicabile/codul aplicabil:
.....................................................................................................................................................
I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancţionate în statul membru
emitent cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenţie cu o durată maximă de cel puţin 3 ani,
aşa cum sunt definite în legislaţia statului membru emitent:
|_| participarea la un grup criminal organizat;
|_| terorismul;
|_| traficul de persoane;
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
|_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţia;
|_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;
|_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică;
|_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omorul şi vătămarea corporală gravă;
|_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;
|_| rasismul şi xenofobia;
|_| furtul organizat sau armat;
|_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciunea;
|_| racketul şi extorcarea;
|_| contrafacerea şi pirateria de bunuri;
|_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;
|_| falsificarea de mijloace de plată;
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| traficul de vehicule furate;
|_| violul;
|_| incendierea cu intenţie;
|_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotajul.
II. Descrierea detaliată a faptei sau faptelor care nu se încadrează la secţiunea I: ...................
.....................................................................................................................................................
f) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative)
(Pot fi incluse observaţii cu privire la extrateritorialitate, întreruperea termenelor de prescripţie sau la
consecinţele infracţiunii.)
.....................................................................................................................................................
g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la confiscarea şi remiterea obiectelor care pot constitui mijloace
materiale de probă.
Prezentul mandat se referă, de asemenea, la confiscarea şi remiterea obiectelor obţinute de persoana
solicitată ca rezultat al infracţiunii.
Descrierea (şi localizarea) obiectelor (în cazul în care sunt cunoscute): ..................................
h) Infracţiunea sau infracţiunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt sancţionate cu pedeapsa
detenţiunii pe viaţă sau cu un ordin de detenţie pe viaţă:
- dispoziţiile legale ale statului membru emitent prevăd revizuirea pedepsei aplicate sau liberarea condiţionată,
după executarea a 20 de ani din pedeapsa aplicată, în vederea neexecutării pedepsei sau a măsurii;
şi/sau
- dispoziţiile legale ale statului membru emitent prevăd aplicarea măsurilor de clemenţă la care are drept
persoana în cauză, în conformitate cu dreptul sau practica statului membru emitent, în vederea neexecutării
pedepsei sau a măsurii.
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i) Autoritatea judiciară emitentă a prezentului mandat
Denumirea oficială: .....................................................................................
Numele reprezentantului său: ......................................................................
Funcţia (funcţia/gradul): ..............................................................................
Referinţa dosarului: ......................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................
Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .......................
Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .............................
E-mail: ..................................
Adresa persoanei de contact (competentă pentru efectuarea predării efective): ......................
În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea şi receptarea mandatelor europene
de arestare
Numele autorităţii centrale: .................................................................................
Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): .........................
Adresa: ..........................................................................................................
Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .......................
Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .............................
E-mail: ..................................
Datele persoanei care poate fi contactată pentru a lua măsurile practice necesare predării persoanei:
..........................................................................
În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea şi primirea administrativă a
mandatelor europene de arestare
Denumirea autorităţii centrale: ..........................................................................................
Persoana de contact, după caz (funcţia/gradul şi numele): ...............................................
Adresa: ................................................................................................................................
Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul zonei sau al oraşului) (...): .........................
Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul zonei sau al oraşului) (...): ...............................
E-mail: ..................................
Semnătura autorităţii judiciare emitente, a reprezentantului sau a amândurora
...................................................
Numele: .........................
Funcţia (funcţia/gradul): ................................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă există)

ANEXA nr. 2: CERTIFICAT
a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare
Denumirea oficială: .......................................
Numele reprezentantului său: .......................................
Poziţia deţinută (funcţia/titlul): .......................................
Referinţă dosar: .......................................
Adresă: .......................................
Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): .......................................
Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): .......................................
E-mail: .......................................
Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: .......................................
Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei
(persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru
executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul):
.................................
b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent
Denumirea oficială: .......................................
Numele reprezentantului său: .......................................
Poziţia deţinută (funcţia/titlul): .......................................
Referinţă dosar: .......................................
Adresă: .......................................
Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): .......................................
Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): .......................................
E-mail: .......................................
Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: .......................................
Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei
(persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare
informaţii suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul):
................................
c) Dacă atât lit. a), cât şi lit. b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care
autoritate/sau dacă ambele autorităţi trebuie contactată/contactate.
|_| Autoritatea indicată la lit. a)
|_| Autoritatea indicată la lit. b)
d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea şi receptarea ordinelor de
indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)
Numele autorităţii centrale: .......................................
Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): .......................................
Adresa: .......................................
Numărul de referinţă: .......................................
Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .......................................
Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): .......................................
E-mail: .......................................
e) Ordinul de indisponibilizare
1. Data şi, dacă este disponibil, numărul de referinţă:
2. Indicaţi scopul ordinului:
2.1. Confiscare ulterioară
2.2. Constituirea de probe
3. Descrierea formalităţilor şi procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare
a probelor (dacă este cazul): ......................................................
f) Informaţii privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul de executare
Descrierea bunurilor sau probelor şi locaţia
1. a) Descrierea precisă a bunurilor şi, dacă este cazul, suma maximă care se doreşte recuperată (dacă suma
maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracţiunii):
b) Descrierea precisă a probelor:
2. Locaţia exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):
3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunoscut al bunurilor sau al probelor, în
cazul în care nu este vorba despre persoana suspectată de săvârşirea infracţiunii sau de cea condamnată
(dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent):
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g) Informaţii cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei juridice (2) suspectate de săvârşirea
infracţiunii ori condamnate (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/şi a persoanelor
vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul)
1. Persoane fizice:
Nume: .......................................
Prenume: .......................................
Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): .......................................
Alias (dacă este cazul): .......................................
Sex: .......................................
Cetăţenie: .......................................
Data naşterii: .......................................
Locul naşterii: .......................................
Reşedinţa şi/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaşte, se va menţiona ultima adresă cunoscută):
.............................................................................................................................
Limba/Limbile pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul): .......................................
2. Persoane juridice
Denumirea: .......................................
Forma persoanei juridice: .......................................
Numărul de înregistrare: .......................................
Sediul înregistrat: .......................................

h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinului de indisponibilizare
Confiscarea
1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei confiscări ulterioare
1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis de statul emitent la data de:
....................
1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare şi executarea ulterioară a unui ordin de
confiscare
1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menţionate la pct. 1.1.1. sau la pct. 1.1.2.
................
sau
Constituirea de probe
2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemente de probă
2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri.
sau
2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca probă în statul emitent
2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menţionate la pct. 2.1.1. .....................
i) Infracţiunile
Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare şi rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară
care a emis ordinul de indisponibilizare şi certificatul: ........................
Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor şi textul de lege în baza căruia s-a dispus indisponibilizarea:
..................................
I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancţionate în statul membru
emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani, aşa cum sunt definite în
legislaţia statului membru emitent:
|_| participarea la un grup criminal organizat;
|_| terorismul;
|_| traficul de persoane;
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
|_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţia;
|_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;
|_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică;
|_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omorul şi vătămarea corporală gravă;
|_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;
|_| rasismul şi xenofobia;
|_| furtul organizat sau armat;
|_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciunea;
|_| racketul şi extorcarea;
|_| contrafacerea şi pirateria de bunuri;
|_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;
|_| falsificarea de mijloace de plată;
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| traficul de vehicule furate;
|_| violul;
|_| incendierea cu intenţie;
|_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotajul.
II. Descrierea detaliată a infracţiunii sau infracţiunilor care nu se încadrează la secţiunea I:
....................................................................................................................................................
j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor interesate, inclusiv a persoanelor de
bună-credinţă, disponibile în statul emitent
Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acţiunilor care trebuie îndeplinite
Instanţa căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: ...........................
Informaţii cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de atac: ....................
Data-limită pentru declararea căii de atac: ....................
Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedura de exercitare a
căii de atac în statul emitent şi cu privire la asistenţa juridică şi serviciile de traducere disponibile:
Numele: .........................
Persoana de contact (dacă este cazul): .....................................
Adresa: ......................................................................................
Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ......................
Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ............................
E-mail: ................................
k) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative):
....................................................................................................................................................
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l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat
Semnătura autorităţii judiciare emitente şi/sau a reprezentantului său atestând exactitatea informaţiilor
cuprinse în certificat
Numele: .........................
Poziţia deţinută (titlul/funcţia): ...............................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este disponibilă)

ANEXA nr. 3: CERTIFICAT
a)
Statul emitent: ......................................................
Statul de executare: ..............................................
b) Autoritatea care a emis decizia prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
Denumirea oficială: ..........................................
Adresa: ..........................................
Nr. de referinţă dosar (...): ..........................................
Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
E-mail (dacă există): ..........................................
Limbile în care este posibilă comunicarea cu autoritatea emitentă: ........................................
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obţine informaţii suplimentare în scopul
executării deciziei sau în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obţinute din executare, după caz
(nume, funcţie/grad, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): ..........................................
c) Autoritatea competentă pentru executarea deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară în statul
emitent [dacă autoritatea este diferită de cea de la lit. b)]
Denumirea oficială: ..........................................
Adresa: ..........................................
Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
E-mail (dacă există): ..........................................
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare: ....................
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obţine informaţii suplimentare în scopul
executării deciziei sau în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obţinute din executare, după caz
(nume, titlu/grad, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): .........................................................
d) Dacă o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea administrativă a deciziilor prin care s-au aplicat
sancţiuni pecuniare în statul emitent:
Denumirea autorităţii centrale: ..........................................
Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): ..........................................
Adresa: ..........................................
Nr. de referinţă dosar: ..........................................
Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): ..........................................
E-mail (dacă există): ..........................................
e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) şi/sau lit. d) a/au fost completată
(completate)]
|_| Autoritatea menţionată la lit. b)
Poate fi contactată pentru întrebări privind: ..........................................
|_| Autoritatea menţionată la lit. c)
Poate fi contactată pentru întrebări privind: ..........................................
|_| Autoritatea menţionată la lit. d)
Poate fi contactată pentru întrebări privind: ..........................................
f) Informaţii referitoare la persoana fizică sau juridică faţă de care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
1. În cazul unei persoane fizice
Nume: ..........................................
Prenume: ..........................................
Numele dinaintea căsătoriei, dacă este cazul: ..........................................
Alias, dacă este cazul: ..........................................
Sexul: ..........................................
Cetăţenia: ..........................................
Numărul de identificare sau numărul de securitate socială (dacă există): ............................
Data naşterii: ..........................................
Locul naşterii: ..........................................
Ultimul domiciliu cunoscut: ..........................................
Limba sau limbile pe care o/le înţelege persoana (dacă se cunoaşte): ...................................
a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia
îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestuia, adăugaţi următoarele informaţii:
Reşedinţa obişnuită din statul de executare: ..........................................
b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia
are bunuri în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii: Descrierea bunurilor persoanei:
..........................................
Locaţia în care se află bunurile persoanei: ..........................................
c) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia
are o sursă de venit în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii:
Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei: ..........................................
Locaţia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei: ..........................................
2. În cazul unei persoane juridice
Denumirea: ..........................................
Forma de organizare a persoanei juridice: ..........................................
Numărul de înregistrare (dacă este cazul): ..........................................
Sediul înregistrat (dacă este cazul): ..........................................
Adresa persoanei juridice: ..........................................
a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunţat
decizia deţine bunuri în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii:
Descrierea bunurilor persoanei juridice: ..........................................
Locul unde se află bunurile persoanei: ..........................................
b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunţat
decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii:
Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei juridice: ..........................................
Locaţia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei juridice: ..........................................
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g) Decizia prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară
1. Felul deciziei prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară (bifaţi căsuţa corespunzătoare):
|_| (i) decizia unei instanţe din statul emitent în legătură cu o infracţiune potrivit legii statului emitent;
|_| (ii) decizia unei autorităţi din statul emitent, alta decât o instanţă, în legătură cu o infracţiune, potrivit legii
statului emitent. Se confirmă că persoana respectivă a avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei de către
o instanţă competentă în materie penală;
|_| (iii) decizia unei autorităţi din statul emitent, alta decât instanţa, în legătură cu fapte care se pedepsesc
conform dreptului naţional al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale. Se confirmă că persoana
respectivă a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de către o instanţă competentă în materie penală;
|_| (iv) decizia unei instanţe competente în materie penală, în legătură cu o decizie dintre cele prevăzute la
pct. (iii).
Decizia a fost luată la data de: ....................................
Decizia a rămas definitivă la data de: ....................................
Numărul de referinţă al deciziei (dacă este cunoscut): ....................................
Sancţiunea pecuniară constituie o obligaţie de plată (bifaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare şi specificaţi
suma sau sumele, cu precizarea monedei în care este exprimată) privind:
|_| (i) o sumă de bani drept condamnare pentru o infracţiune, pronunţată printr-o decizie
Suma: ....................................
|_| (ii) despăgubirile acordate prin aceeaşi decizie în beneficiul victimelor, atunci când victima nu poate fi parte
civilă în proces, iar instanţa acţionează în exercitarea competenţei sale în materie penală
Suma: ....................................
|_| (iii) o sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la
pronunţarea deciziei
Suma: ....................................
|_| (iv) o sumă de bani către un fond public sau către o organizaţie de sprijin pentru victime, pronunţată prin
aceeaşi decizie
Suma: ....................................
Valoarea totală a sancţiunii pecuniare, cu precizarea monedei în care este exprimată: ...........
2. Rezumatul faptelor şi descrierea împrejurărilor în care s-a (s-au) comis infracţiunea (infracţiunile), inclusiv
data şi locul:
....................................................................................................................................................
Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi prevederile legale aplicabile în baza cărora s-a
pronunţat decizia:
....................................................................................................................................................
3. În măsura în care fapta (faptele) precizată (precizate) la pct. 2 constituie una sau mai multe dintre
următoarele infracţiuni, confirmaţi acest lucru prin bifarea căsuţei sau a căsuţelor corespunzătoare:
|_| participarea la un grup criminal organizat;
|_| terorismul;
|_| traficul de persoane;
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie infantilă;
|_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţia;
|_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;
|_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică;
|_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omorul şi vătămarea corporală gravă;
|_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;
|_| rasismul şi xenofobia;
|_| furtul organizat sau armat;
|_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciunea;
|_| racketul şi extorcarea;
|_| contrafacerea şi pirateria de bunuri;
|_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;
|_| falsificarea de mijloace de plată;
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| traficul de vehicule furate;
|_| violul;
|_| incendierea cu intenţie;
|_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotajul;
|_| comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor
privind orele de condus şi perioadele de odihnă şi reglementările privind bunurile periculoase;
|_| contrabanda cu mărfuri;
|_| încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
|_| ameninţări şi acte de violenţă împotriva persoanelor, inclusiv violenţa din cadrul evenimentelor sportive;
|_| prejudicii supuse legii penale;
|_| furtul;
|_| infracţiuni stabilite de către statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligaţiile ce reies din
instrumentele internaţionale adoptate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene sau conform
titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Dacă această căsuţă este bifată, specificaţi prevederile instrumentului adoptat în baza Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene sau a Tratatului privind Uniunea Europeană de care este legată infracţiunea:
.........................................
4. În măsura în care fapta (faptele) precizată (precizate) la pct. 2 nu este cuprinsă (nu sunt cuprinse) la pct. 3,
descrieţi integral infracţiunea (infracţiunile): ...........................................
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h) Statutul deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
1. Confirmaţi că (bifaţi căsuţele):
|_| a) decizia este definitivă;
|_| b) după informaţiile deţinute de autoritatea care emite certificatul, nu s-a pronunţat nicio decizie împotriva
aceleiaşi persoane şi cu privire la aceleaşi fapte în statul de executare şi nicio astfel de decizie pronunţată în
orice stat, altul decât statul emitent sau statul de executare, nu a fost executată.
2. Precizaţi dacă cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise:
|_| a) nu, nu a făcut;
|_| b) da, a făcut. Se confirmă că persoana în cauză a fost, în conformitate cu legea statului emitent,
informată, personal sau printr-un reprezentant împuternicit conform legii naţionale, referitor la dreptul său de a
contesta cauza şi la termenele de exercitare a căii de atac.
3. Specificaţi dacă persoana în cauză a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată
hotărârea:
1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente:
3.1a. |_| persoana a fost citată personal la ........... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la
data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu
privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a
stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu privire la faptul că
poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în
cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
sau
3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ........... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod
expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi
prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminate şi care poate
conduce la desfiinţarea hotărârii iniţiale;
şi
persoana a indicat în mod expres că nu contestă această hotărâre;
sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp
corespunzător;
sau
3.4. |_| persoana, după ce a fost informată în mod expres cu privire la proceduri şi la posibilitatea de a se
prezenta în persoană la proces, a declarat în mod expres că renunţă la dreptul la o audiere şi a indicat în mod
expres că nu contestă cauza.
Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2, 3.3 sau 3.4, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în
care a fost îndeplinită condiţia relevantă:
4. Executarea parţială a sancţiunii
Dacă o parte din valoarea sancţiunii a fost deja plătită statului emitent sau, după informaţiile deţinute de
autoritatea care emite certificatul, oricărui alt stat, precizaţi suma care a fost achitată:
.............................................................................................

i) Sancţiuni alternative, inclusiv sancţiuni privative de libertate
1. Precizaţi dacă statul emitent permite aplicarea de către statul de executare a unor sancţiuni alternative în
eventualitatea imposibilităţii de a executa decizia care aplică sancţiunea, fie total, fie parţial:
|_| da;
|_| nu.
2. Dacă da, precizaţi care sunt sancţiunile ce pot fi aplicate (felul sancţiunilor, nivelul maxim al sancţiunilor)
|_| privarea de libertate. Perioada maximă: .............................
|_| munca în folosul comunităţii (sau echivalentul). Perioada maximă .............................
|_| alte sancţiuni. Descriere: ................................................................................................
j) Alte împrejurări relevante în speţă (informaţii opţionale):
..............................................................................................................................................
k) Textul deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară este ataşat la prezentul certificat.
Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentantului acesteia, care certifică exactitatea
conţinutului certificatului: ...................................
Numele: .........................
Funcţia (titlul/gradul): .................................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă există)

ANEXA nr. 4: CERTIFICAT
a) Statele emitente şi de executare
Statul emitent: ......................................................................
Statul de executare: ..............................................................
b) Instanţa care a emis ordinul de confiscare
Denumirea oficială: .............................................
Adresă: .............................................
Referinţă dosar: .............................................
Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
E-mail (dacă există): .............................................
Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa: .............................................
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de
informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării
executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state de executare sau în scopul
transferării către statul emitent de bani sau bunuri obţinute în urma executării (nume, funcţie/titlu, telefon, fax
şi, dacă există, e-mail): .............................................
c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul emitent [în cazul în care
autoritatea respectivă este alta decât instanţa prevăzută la lit. b)]:
Denumirea oficială: .............................................
Adresă: .............................................
Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
E-mail (dacă există): .............................................
Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa: .............................................
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de
informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării
executării unui ordin de confiscare comunicat către două ori mai multe state de executare sau în scopul
transferării către statul emitent de bani ori bunuri obţinute în urma executării (nume, titlu/funcţie, telefon, fax
şi, dacă există, e-mail): .............................................
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d) Atunci când o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea şi primirea administrativă a ordinelor de
confiscare în statul emitent:
Denumirea autorităţii centrale: .............................................
Persoana de contact, dacă este cazul (titlu/funcţie şi nume): .............................................
Adresă: .............................................
Referinţă dosar: .............................................
Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): .............................................
E-mail (dacă există): .............................................

e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) şi/sau lit. d) a fost (au fost)
completată/completate]
|_| Autoritatea menţionată la lit. b) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: .........
|_| Autoritatea menţionată la lit. c) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: .........
|_| Autoritatea menţionată la lit. d) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: .........
f) În cazul în care ordinul de confiscare urmează unui ordin de indisponibilizare transmis către statul de
executare în temeiul Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea
Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, furnizaţi informaţiile relevante în vederea
identificării ordinului de indisponibilizare (data emiterii şi transmiterii ordinului de indisponibilizare, autoritatea
căreia i-a fost comunicat, numărul de referinţă, dacă este disponibil): ..................................
g) Atunci când ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, furnizaţi următoarele
informaţii:
1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următorului (următoarelor) alt (alte) stat (state) de executare (ţară şi
autoritate): ..............................................
2. Ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state de executare din următoarele motive (bifaţi varianta
relevantă):
2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri determinate:
|_| există motive să se creadă că diferite bunuri la care se face referire în ordinul de confiscare se află în
diferite state de executare;
|_| confiscarea unui bun specific implică activităţi în mai multe state de executare;
|_| există motive să se creadă că bunul la care se face referire în ordinul de confiscare se află în unul dintre
statele de executare indicate.
2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:
|_| bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003
privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor;
|_| valoarea bunului care poate fi confiscată în statul emitent şi în toate statele de executare riscă să nu fie
suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de confiscare;
|_| alte motive (specificaţi): ....................................................
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h) Informaţii cu privire la persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare:
1. Pentru persoane fizice
Nume: ...............................
Prenume: ...............................
Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ...............................
Alias (dacă este cazul): ...............................
Sex: ...............................
Cetăţenie: ...............................
Numărul de identificare sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul): ...............................
Data naşterii: ...............................
Locul naşterii: ...............................
Ultima adresă cunoscută: ...............................
Limba (limbile) pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul): ...............................
1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:
Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă):
|_| a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de
confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Motive pentru a crede că persoana deţine bunuri/venituri: ...............................
Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei: ...............................
Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):
...............................
|_| b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care să permită statului emitent să stabilească în care stat
membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Reşedinţa obişnuită în statul de executare: .......................................
1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat
(determinate):
Ordinul de confiscare este transmis statului de executare deoarece (bifaţi varianta relevantă):
|_| a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se
vedea lit. i)];
|_| b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) sau o parte din bunul (bunurile)
menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii:
Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) se află în statul de executare: .............
|_| c) nu există motive întemeiate, conform lit. b), care să permită statului emitent să stabilească în care stat
membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Reşedinţa obişnuită în statul de executare: .................................................
2. Pentru persoane juridice:
Denumirea: ...............................
Forma persoanei juridice: ...............................
Numărul de înregistrare (dacă este cazul): ...............................
Sediul înregistrat (dacă este cazul): ...............................
Adresa persoanei juridice: ...............................
2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:
Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă):
|_| a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana juridică împotriva căreia s-a emis ordinul de
confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Motive pentru a crede că persoana juridică deţine bunuri/venituri: ...............................
Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice: ...............................
Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):
...............................
|_| b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care i-ar permite statului emitent să stabilească în care stat
membru poate să transmită ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de
confiscare îşi are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Sediul înregistrat în statul de executare: ..........................................
2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat
(determinate):
Ordinul de confiscare este transmis statului de executare, deoarece (bifaţi varianta relevantă):
|_| a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se
vedea lit. i)];
|_| b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) bunul (bunurile) sau o parte din bunul
(bunurile) menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii:
Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) determinat (determinate) se află în statul de executare:
..........................................
|_| c) nu există motive întemeiate conform lit. b) care să permită statului emitent să stabilească în care stat
membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de
confiscare are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii:
Sediul înregistrat în statul de executare: .........................................
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i) Ordinul de confiscare
Ordinul de confiscare a fost emis la data de: ...............................
Ordinul de confiscare a rămas definitiv la data de: ...............................
Numărul de referinţă al ordinului de confiscare (dacă este cazul): ...............................
1. Informaţii privind natura ordinului de confiscare
1.1. Indicaţi (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare se referă la:
|_| o sumă de bani
Suma de executat în statul de executare (se va indica moneda în cifre şi în litere): ................
Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare (se va indica moneda în cifre şi în litere): .....
|_| un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate)
Descrierea bunului (bunurilor) determinat (determinate):
Locaţia bunului (bunurilor) determinat (determinate) (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută):
...................................
Atunci când confiscarea bunului (bunurilor) determinat (determinate) implică acţiuni în mai multe state de
executare, descrieţi măsurile care trebuie instituite: .......................
1.2. Instanţa a decis că bunul (bifaţi variantele relevante):
|_| (i) reprezintă produsul unei infracţiuni sau corespunde, în tot sau în parte, valorii acestui produs;
|_| (ii) reprezintă instrumentul unei infracţiuni;
|_| (iii) este susceptibil de confiscare ca rezultat al aplicării, în statul emitent, a competenţelor extinse privind
confiscarea, aşa cum se prevede la lit. a), b) şi c). Fundamentul acestei decizii este acela că instanţa, pe baza
faptelor determinate, consideră că bunurile rezultă din:
|_| a) activităţi infracţionale ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară condamnării
pentru infracţiunea vizată pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanţele cazului
particular; sau
|_| b) activităţi infracţionale similare ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară
condamnării pentru infracţiunea vizată, pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere
circumstanţele cazului particular; sau
|_| c) activităţi infracţionale ale persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporţionată în
raport cu venitul legal al persoanei respective;
|_| (iv) este susceptibil de confiscare conform oricăror altor prevederi referitoare la atribuţiile extinse privind
confiscarea prevăzute de legislaţia statului emitent.
În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completaţi cu detalii cu privire la
bunurile care sunt confiscate pentru fiecare categorie: ........................
2. Informaţii cu privire la infracţiunea (infracţiunile) la care se referă ordinul de confiscare
2.1. Starea de fapt şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea (infracţiunile) la care se
referă ordinul de confiscare, inclusiv data şi locul: ..........................
2.2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum şi textul de lege în
baza căruia a fost luată decizia: ..........................
2.3. Dacă este cazul, indicaţi una sau mai multe infracţiuni la care se face referire la pct. 2.2, în cazul în care
infracţiunea (infracţiunile) respectivă (respective) este/sunt sancţionată (sancţionate) de către statul emitent cu
o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani închisoare (bifaţi varianta relevantă):
|_| participarea la un grup criminal organizat;
|_| terorismul;
|_| traficul de persoane;
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
|_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţia;
|_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din
26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;
|_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică;
|_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omorul şi vătămarea corporală gravă;
|_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici;
|_| rasismul şi xenofobia;
|_| furtul organizat sau armat;
|_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciunea;
|_| racketul şi extorcarea;
|_| contrafacerea şi pirateria de bunuri;
|_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate;
|_| falsificarea de mijloace de plată;
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| traficul de vehicule furate;
|_| violul;
|_| incendierea cu intenţie;
|_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotajul.
2.4. În măsura în care infracţiunea/infracţiunile la care se referă ordinul de confiscare, identificată/identificate
la pct. 2.2, nu este (sunt) cuprinsă (cuprinse) în pct. 2.3, descrieţi în detaliu infracţiunea respectivă (aceasta ar
trebui să prezinte activitatea infracţională efectivă în opoziţie cu, de exemplu, încadrarea juridică):
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j) Proceduri care au condus la hotărârea de confiscare
1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare.
2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare.
3. Dacă aţi bifat căsuţa de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente:
3.1a. |_| persoana a fost citată personal la .......... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data
şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare şi a fost informată că poate fi
pronunţată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu
privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, în aşa fel încât
s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu privire la faptul că
poate fi pronunţată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în
cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
sau
3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea de confiscare la ...... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în
mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi
prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminate şi care poate
conduce la desfiinţarea deciziei iniţiale; şi
persoana a declarat în mod expres că nu contestă hotărârea;
sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp
corespunzător.
4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care
a fost îndeplinită condiţia relevantă:

k) Conversia şi transferul de bunuri
1. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la un bun determinat, precizaţi dacă statul emitent
autorizează statul de executare să confişte sub forma unei obligaţii de plată a unei sume de bani
corespunzătoare valorii bunului.
|_| da
|_| nu
2. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la o sumă de bani, precizaţi dacă bunul, altul decât suma
obţinută prin executarea ordinului de confiscare, poate fi transferat către statul emitent:
|_| da
|_| nu
l) Metode alternative, inclusiv sancţiuni privative de libertate
1. Precizaţi dacă statul emitent autorizează statul de executare să aplice măsuri alternative atunci când
executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parţial:
|_| da
|_| nu
2. Dacă da, precizaţi ce sancţiuni pot fi aplicate (tipul şi maximumul sancţiunii):
|_| închisoarea (perioada maximă): .......................
|_| muncă în folosul comunităţii (sau similar) (perioada maximă): .......................
|_| alte sancţiuni (detaliaţi): .......................
m) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative): ........................................................
n) Ordinul de confiscare este anexat la prezentul certificat.
Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentanţilor ce atestă conţinutul certificatului ca fiind
conform:
.........................................
Nume: ...............................................
Funcţie (titlu/grad): ..........................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este disponibilă)

ANEXA nr. 5: CERTIFICAT(1)
(1)Prezentul certificat trebuie să fie scris sau tradus într-una din limbile oficiale ale statului membru de executare sau în
orice altă limbă acceptată de respectivul stat.
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a) * Statul emitent:
* Statul de executare:
b) Instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de condamnare
Denumirea oficială:
Hotărârea a fost pronunţată la (menţionaţi data: zz-ll-aaaa):
Hotărârea a rămas definitivă la (menţionaţi data: zz-ll-aaaa):
Numărul de înregistrare al hotărârii (dacă este cazul):
c) Informaţii privind autoritatea care poate fi contactată în cazul eventualelor întrebări referitoare la certificat
1. Tipul autorităţii: vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare:
|_| Autoritate centrală
|_| Instanţă
|_| Altă autoritate
2. Date de contact ale autorităţii indicate la lit. c)
Denumirea oficială:
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/oraşului):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/oraşului):
Adresă e-mail (dacă e disponibilă):
3. Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:
4. Datele de contact ale persoanei/persoanelor ce trebuie contactate în vederea obţinerii de informaţii
suplimentare în scopul executării hotărârii judecătoreşti sau obţinerii unui acord privind procedurile de
transferare (nume, titlu/grad, nr. tel., nr. fax, adresă e-mail), dacă diferă de cele de la pct. 2:
d) Informaţii privind persoana asupra căreia s-a pronunţat condamnarea
Numele:
Prenumele:
Numele înainte de căsătorie, după caz:
Alte nume, după caz:
Sex:
Cetăţenie:
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (după caz):
Data naşterii:
Locul naşterii:
Ultimele adrese/reşedinţe cunoscute:
Limba (limbile) pe care persoana o (le) înţelege (dacă se cunoaşte):
Persoana condamnată se află:
în statul emitent şi urmează să fie transferată în statul de executare;
în statul de executare, iar executarea urmează să aibă loc în acel stat.
Informaţii suplimentare de furnizat, dacă sunt disponibile şi dacă este cazul:
1. Fotografia şi amprentele persoanei şi/sau date de contact ale persoanei care urmează a fi contactată în
vederea obţinerii respectivelor informaţii:
2. Tipul şi numărul cărţii de identitate sau paşaportului persoanei condamnate:
3. Tipul şi numărul permisului de şedere al persoanei condamnate:
4. Alte informaţii relevante privind familia persoanei condamnate şi legăturile sociale sau profesionale cu statul
de executare:
e) Cerere de arestare preventivă formulată de statul emitent (în cazul în care persoana condamnată se află în
statul de executare)
Statul emitent solicită statului de executare să aresteze persoana condamnată sau să ia orice alte măsuri
pentru a se asigura că persoana condamnată rămâne pe teritoriul său până la pronunţarea hotărârii de
recunoaştere şi de executare a pedepsei.
Statul emitent a solicitat deja statului de executare să aresteze persoana condamnată sau să ia orice alte
măsuri pentru a se asigura că persoana condamnată rămâne pe teritoriul său până la pronunţarea hotărârii de
recunoaştere şi de executare a pedepsei. Vă rugăm să specificaţi denumirea autorităţii statului emitent care a
luat decizia privind cererea de arestare a persoanei (dacă este cazul şi dacă informaţia este disponibilă):
f) Legătura cu un mandat european de arestare (MEA) emis anterior
A fost emis un mandat european de arestare în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de
libertate, iar statul membru de executare se angajează să execute pedeapsa sau măsura privativă de libertate
[art. 4 alin. (6) din Decizia-cadru MEA].
Data emiterii MEA şi numărul de înregistrare, dacă este cazul:
Numele autorităţii care a emis MEA:
Data deciziei de executare a pedepsei şi numărul de înregistrare, dacă este cazul:
Numele autorităţii care a emis decizia de executare a pedepsei:
A fost emis un MEA în scopul urmăririi unei persoane care este resortisant sau rezident al statului de
executare, iar statul de executare a predat respectiva persoană cu condiţia ca persoana să fie returnată
statului de executare pentru a executa pedeapsa sau măsura privativă de libertate aplicată acesteia în statul
membru emitent [art. 5 alin. (3) din Decizia-cadru MEA].
Data hotărârii de predare a persoanei:
Numele autorităţii care a emis decizia de predare:
Numărul de înregistrare al hotărârii, dacă este disponibil:
Data predării persoanei, dacă se cunoaşte:
g) Motivele transmiterii hotărârii judecătoreşti şi a certificatului [în cazul în care aţi completat lit. f), nu este
necesar să completaţi această rubrică]:
Hotărârea judecătorească şi certificatul sunt transmise statului de executare deoarece autoritatea emitentă
constată că executarea pedepsei de către statul de executare ar servi scopului de a facilita reabilitarea socială
a persoanei condamnate şi:
a) statul de executare este statul de cetăţenie al persoanei condamnate, în care aceasta trăieşte
b) statul de executare este statul de cetăţenie al persoanei condamnate în care persoana condamnată va fi
expulzată de îndată ce este exonerată de executarea pedepsei în temeiul unui ordin de expulzare ori de
deportare inclus în hotărârea judecătorească sau într-o decizie judecătorească ori administrativă sau în orice
altă măsură luată ca urmare a respectivei hotărâri. Dacă ordinul de expulzare sau de deportare nu este inclus
în hotărârea judecătorească, vă rugăm să specificaţi numele autorităţii care a emis ordinul, data emiterii şi
numărul de înregistrare, dacă este disponibil:
c) statul de executare este un stat, altul decât cel menţionat la lit. a) sau b), a cărui autoritate competentă este
de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului către statul respectiv
d) statul de executare a transmis o notificare conform art. 4 alin. (7) din decizia-cadru şi:
se confirmă că, după cunoştinţa autorităţii competente a statului emitent, persoana condamnată trăieşte şi a
avut reşedinţa legală în mod continuu pe o perioadă de cel puţin 5 ani în statul de executare şi va păstra
dreptul de reşedinţă permanentă în respectivul stat sau
se confirmă că persoana condamnată este un resortisant al statului de executare.
h) Hotărârea de condamnare
1. Hotărârea se referă, în total, la ...................... infracţiuni.
Rezumatul faptelor şi o descriere a împrejurărilor în care a(u) fost comisă (comise) infracţiunea (infracţiunile),
inclusiv data, ora şi locul, precum şi natura implicării persoanei condamnate:
Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor), precum şi dispoziţiile legale aplicabile pe baza cărora
s-a pronunţat hotărârea judecătorească:
2. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) identificată (identificate) la lit. h) subpunctul 1 reprezintă una
sau mai multe din următoarele infracţiuni, astfel cum este prevăzut de dreptul intern al statului emitent, care
sunt pedepsite în statul emitent cu o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate a cărei durată maximă este
de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi prin bifarea căsuţei (căsuţelor) corespunzătoare:
participare la un grup criminal organizat;
|_| terorism;
|_| trafic de persoane;
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|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
|_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţia;
|_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, în sensul Convenţiei
privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| falsificarea, inclusiv contrafacerea monedei euro;
|_| fapte legate de criminalitatea informatică;
|_| infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit
de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi a şederii ilegale;
|_| omorul şi vătămarea corporală gravă;
|_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici;
|_| rasism şi xenofobie;
|_| furt organizat sau armat;
|_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciune;
|_| racketul şi extorcarea de fonduri;
|_| contrafacerea şi pirateria de bunuri;
|_| falsificarea de acte oficiale şi uz de fals;
|_| falsificarea mijloacelor de plată;
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi de alţi factori de creştere;
|_| traficul ilicit de materiale nucleare şi radioactive;
|_| trafic de vehicule furate;
|_| viol;
|_| incendiere cu intenţie;
|_| crime care ţin de competenţa Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrare ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotajul.
3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) indicată (indicate) la pct. 1 nu este (sunt) acoperită (acoperite)
de pct. 2 sau dacă hotărârea şi certificatul sunt transmise statului membru, care a declarat că va verifica dubla
încriminare [art. 7 alin. (4) din decizia-cadru], vă rugăm să descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) în
cauză:
i) Stadiul hotărârii de condamnare
1. Specificaţi dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată
hotărârea:
1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea.
3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2 de mai sus, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele
elemente:
|_| 3.1a. persoana a fost citată personal la ............. (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la
data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
|_| 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu
privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată decizia, în aşa fel încât s-a
stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de proces şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
|_| 3.2. având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în
cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
sau
|_| 3.3. persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ............ (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod
expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi
prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate
conduce la desfiinţarea deciziei iniţiale; şi
persoana a declarat în mod expres că nu contestă această hotărâre;
sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp
corespunzător.
4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care
a fost îndeplinită condiţia relevantă:
2. Detalii privind durata pedepsei:
2.1. Durata totală a pedepsei (în zile):
2.2. Perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa în legătură cu care
a fost emisă hotărârea judecătorească (în zile):
.................. la data de (...) (specificaţi data pe baza căreia s-a făcut calculul: zz-ll-aaaa):
2.3. Numărul de zile care urmează să fie dedus din durata totală a pedepsei din alte motive decât cel
menţionat la pct. 2.2 (de exemplu, amnistii, graţieri sau măsuri de clemenţă etc., deja acordate în legătură cu
pedeapsa):
...................., la data de (...) (specificaţi data pe baza căreia s-a făcut calculul: zz-ll-aaaa):
2.4. Data expirării pedepsei în statul emitent:
nu se aplică, deoarece persoana nu este reţinută în prezent;
persoana este reţinută în prezent, iar pedeapsa, conform dreptului intern al statului emitent, va fi fost
executată complet până la (specificaţi data: zz-ll-aaaa)(1):
3. Tipul pedepsei:
pedeapsă privativă de libertate;
măsură privativă de libertate (vă rugăm să specificaţi):
j) Informaţii privind eliberarea înainte de termen sau condiţionată
1. Conform dreptului intern al statului emitent, persoana condamnată are dreptul să fie eliberată înainte de
termen sau condiţionat, după executarea:
a jumătate din pedeapsă;
a două treimi din pedeapsă;
a altei fracţiuni din pedeapsă (vă rugăm să specificaţi):
2. Autoritatea competentă a statului emitent solicită să fie informată cu privire la:
dispoziţiile aplicabile ale dreptului intern al statului de executare privind eliberarea înainte de termen sau
condiţionată a persoanei condamnate;
începutul şi sfârşitul perioadei eliberării înainte de termen sau condiţionate.
k) Avizul persoanei condamnate
1. Persoana condamnată nu a putut fi audiată deoarece se află deja în statul de executare.
2. Persoana condamnată se află în statul emitent şi:
a) a solicitat transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului
a fost de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului
nu a fost de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului (specificaţi motivele invocate de
persoana condamnată):
b) Avizul persoanei condamnate se află în anexă.
Avizul persoanei condamnate a fost transmis statului de executare la (specificaţi data: zz-ll-aaaa):
l) Alte informaţii relevante pentru caz (informaţii opţionale)
m) Informaţii finale
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Textul hotărârii (hotărârilor) judecătoreşti se anexează la certificat(2).
Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentantului său care certifică
Numele:
Funcţia deţinută (titlu/grad):
Data:
Ştampilă oficială (dacă este cazul)
(1)Vă rugăm să introduceţi aici data până la care pedeapsa va fi fost executată în întregime (fără a lua în considerare
posibilităţile de eliberare înainte de termen şi/sau condiţionată de orice natură) în cazul în care persoana s-ar afla în
statul emitent.
(2)Autoritatea competentă a statului emitent trebuie să anexeze cauzei toate hotărârile judecătoreşti care sunt
necesare pentru a avea toate informaţiile privind pedeapsa definitivă care urmează a fi executată. Se pot anexa, de
asemenea, eventualele traduceri disponibile ale hotărârii (hotărârilor) judecătoreşti.
ANEXA nr. 6: NOTIFICAREA PERSOANEI CONDAMNATE
Prin prezenta vi se aduce la cunoştinţă decizia ............................. (autoritate competentă a statului emitent)
de a transmite hotărârea ............................... (instanţă competentă a statului emitent) din data de
.................... (data hotărârii judecătoreşti) .................. (număr de înregistrare; dacă este cazul) către
.......................... (statul de executare) în scopul recunoaşterii şi executării de către acesta a pedepsei aplicate
prin hotărârea menţionată, în conformitate cu legislaţia naţională de punere în aplicare a Deciziei-cadru
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul
hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul
executării lor în Uniunea Europeană.
Executarea pedepsei va fi reglementată de legea ................ (statul de executare). Autorităţile statului
respectiv vor avea competenţa de a decide cu privire la procedurile de executare şi de a dispune toate
măsurile aferente, inclusiv cu privire la motivele eliberării înainte de termen sau condiţionate.
Autoritatea competentă din .................... (statul de executare) trebuie să deducă perioada totală a pedepsei
privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa din durata totală a pedepsei privative de libertate
care trebuie executată. Sancţiunea poate fi adaptată de către autoritatea competentă din .................. (statul
de executare) numai dacă este incompatibilă, prin natura sau durata sa, cu legislaţia statului respectiv.
Sancţiunea adaptată nu trebuie, prin natura sau durata sa, să fie mai dură decât pedeapsa aplicată în
................. (statul emitent).

ANEXA nr. 7: CERTIFICAT
a) Statul emitent:
Statul de executare:
b) Autoritatea care a emis decizia privind măsuri de supraveghere judiciară
Denumirea oficială:
Vă rugăm să precizaţi dacă informaţiile suplimentare cu privire la decizia privind măsuri de supraveghere
judiciară se vor obţine prin intermediul:
|_| autorităţii sus-menţionate
|_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a
respectivei autorităţi centrale:
|_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea
oficială a respectivei autorităţi:
Datele de contact ale autorităţii emitente/autorităţii centrale/altei autorităţi competente
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Datele persoanei (persoanelor) de contact:
Numele:
Prenumele:
Funcţia (titlu/grad):
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail (dacă există):
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
............................................................................................
d) Informaţii privind persoana fizică cu privire la care a fost emisă decizia privind măsuri de supraveghere
judiciară
Numele:
Prenumele:
Numele înainte de căsătorie, după caz:
Numele de împrumut, după caz:
Sexul:
Cetăţenia:
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există):
Data naşterii:
Locul naşterii:
Adrese/reşedinţe:
- în statul emitent:
- în statul de executare:
- în altă parte:
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile:
- tipul şi numărul actului (actelor) de identitate ale persoanei (carte de identitate, paşaport):
- tipul şi numărul permisului de şedere al persoanei în statul de executare:
e) Informaţii privind statul membru căruia îi sunt transmise decizia privind măsurile de supraveghere judiciară
împreună cu certificatul
Decizia privind măsuri de supraveghere judiciară împreună cu certificatul sunt transmise statului de executare
indicat la lit. (a) din următorul motiv:
|_| persoana în cauză îşi are reşedinţa legală obişnuită în statul de executare şi, fiindu-i aduse la cunoştinţă
măsurile care o privesc, consimte să se întoarcă în acel stat
|_| persoana în cauză solicită să se transmită decizia privind măsuri de supraveghere judiciară unui alt stat
membru decât cel în care îşi are reşedinţa legală şi obişnuită din următorul (următoarele) motiv (motive):
f) Precizări referitoare la decizia privind măsuri de supraveghere judiciară
Decizia a fost emisă la (data: ZZ-LL-AAAA):
Decizia a devenit executorie la (data: ZZ-LL-AAAA):
Dacă, la momentul transmiterii certificatului, a fost introdusă o cale de atac împotriva deciziei privind măsuri de
supraveghere judiciară, vă rugăm să bifaţi această casetă ....... |_|
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Numărul de referinţă al deciziei (dacă este disponibil):
Persoana în cauză s-a aflat în arest preventiv în timpul următoarei perioade (după caz):
1. Decizia priveşte un număr total de: ........................ infracţiuni presupuse.
Rezumatul faptelor şi descrierea circumstanţelor în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a
(au) fost săvârşită (săvârşite), inclusiv data şi locul comiterii infracţiunii (infracţiunilor) şi natura implicării
persoanei în cauză:
Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) presupuse şi dispoziţiile legale aplicabile, în temeiul
cărora a fost emisă decizia:
2. În cazul în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) menţionată (menţionate) la pct. 1
constituie una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni, astfel cum sunt definite în legea statului de
condamnare, care sunt pedepsite în statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o
măsură privativă de libertate cu durata maximă de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi bifând caseta
(casetele) corespunzătoare:
|_| participare la un grup infracţional organizat;
|_| terorism;
|_| trafic de persoane;
|_| exploatare sexuală a copiilor şi pornografie infantilă;
|_| trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţie;
|_| fraudă, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei
din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea produselor infracţiunii;
|_| contrafacere de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
|_| criminalitate informatică;
|_| infracţiuni împotriva mediului, inclusiv trafic ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi trafic de specii
şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omor, vătămare corporală gravă;
|_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici;
|_| rasism şi xenofobie;
|_| furt organizat sau armat;
|_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciune;
|_| racket şi extorcare de fonduri;
|_| contrafacerea şi pirateria produselor;
|_| falsificare de acte oficiale şi uz de fals;
|_| falsificare de mijloace de plată;
|_| trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| trafic de vehicule furate;
|_| viol;
|_| incendiere cu intenţie;
|_| infracţiuni de competenţa Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
|_| sabotaj.
3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) identificată (identificate) la pct. 1 nu
este (sunt) enumerată (enumerate) la pct. 2 sau dacă decizia, precum şi certificatul sunt transmise unui stat
membru care a declarat că va verifica dubla incriminare [art. 14 alin. (4) din decizia-cadru], vă rugăm să
descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) în cauză:
g) Precizări privind durata şi natura măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară:
1. Durata pe care se aplică decizia privind măsurile de supraveghere judiciară şi dacă este posibilă o reînnoire
a respectivei decizii (după caz): ....................
2. Durata provizorie pentru care este probabil să fie necesară monitorizarea măsurilor de supraveghere
judiciară, luând în calcul toate circumstanţele cazului care sunt cunoscute la momentul transmiterii deciziei
privind măsuri de supraveghere judiciară (informaţii cu titlu indicativ): .............................
3. Natura măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară (este posibilă bifarea mai multor casete):
|_| obligaţia persoanei de a informa autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice
schimbare de reşedinţă, în special în scopul primirii citaţiilor privind participarea la o audiere sau la un proces
în decursul procedurilor penale;
|_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul emitent sau de executare;
|_| obligaţia de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale;
|_| obligaţia prin care se restricţionează părăsirea teritoriului statului de executare;
|_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă
(presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite);
|_| alte măsuri pe care statul de executare este pregătit să le supravegheze, în conformitate cu o notificare
efectuată în temeiul art. 8 alin. (2) din decizia-cadru: ...................
În cazul în care aţi bifat caseta privind "alte măsuri", vă rugăm să specificaţi măsura (măsurile) respectivă
(respective) prin bifarea casetei (casetelor) corespunzătoare:
|_| obligaţia de a nu se angaja în anumite activităţi în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă
(presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite), care pot include implicarea într-o anumită profesie sau într-un
domeniu de activitate;
|_| obligaţia de a nu conduce un vehicul;
|_| obligaţia de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanţie, care poate fi furnizată fie într-
un anumit număr de rate, fie o singură dată;
|_| obligaţia de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă
(presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite);
|_| alte măsuri (vă rugăm să specificaţi): ..................................
4. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară specificate la
pct. 3:
h) Alte circumstanţe relevante pentru cauză, inclusiv motive specifice pentru impunerea măsurii (măsurilor) de
supraveghere judiciară (informaţii opţionale):
Textul deciziei este anexat certificatului.
Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma
acurateţea conţinutului certificatului:
Funcţia (titlu/grad):
Data:
Referinţă dosar (dacă există):
Ştampilă oficială (după caz):

ANEXA nr. 8:
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Raportarea încălcării unei măsuri de supraveghere judiciară şi/sau alte constatări care ar putea conduce la
adoptarea oricăror altor decizii ulterioare

a) Date privind identitatea persoanei care face obiectul supravegherii
Numele:
Prenumele:
Numele înainte de căsătorie, după caz:
Numele de împrumut, după caz:
Sexul:
Cetăţenia:
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există):
Data naşterii:
Locul naşterii:
Adresa:
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

b) Date referitoare la decizia privind măsura (măsurile) de supraveghere judiciară
Decizie emisă la data de:
Referinţă dosar (dacă există):
Autoritatea care a emis decizia:
Denumirea oficială:
Adresa:
Certificat emis la data de:
Autoritatea care a emis certificatul:
Referinţă dosar (dacă există):
c) Datele autorităţii responsabile cu monitorizarea măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară
Denumirea oficială a autorităţii:
Numele persoanei de contact:
Funcţia (titlu/grad):
Tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii):
Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii):
E-mail:
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
d) Încălcarea măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară şi/sau alte constatări care ar putea conduce la
adoptarea oricăror alte decizii ulterioare:
Persoana menţionată la lit. (a) încalcă următoarea (următoarele) măsură (măsuri) de supraveghere judiciară:
|_| obligaţia persoanei de a informa autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice
schimbare de reşedinţă, în special în scopul primirii citaţiilor privind participarea la o audiere sau la un proces
în decursul procedurilor penale;
|_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul emitent sau de executare;
|_| obligaţia de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale;
|_| obligaţia prin care se restricţionează părăsirea teritoriului statului de executare;
|_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă
(presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite);
|_| alte măsuri (vă rugăm să specificaţi): Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi circumstanţele
specifice):
- alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror alte decizii ulterioare
Descrierea constatărilor:
e) Datele persoanei de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii suplimentare privind
încălcarea:
Numele:
Prenumele:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail:
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma
corectitudinea conţinutului formularului:
Nume:
Funcţia (titlu/grad):
Data:
Ştampilă oficială (după caz):

ANEXA nr. 9: CERTIFICAT1
1Prezentul certificat trebuie completat sau tradus în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru
de executare sau în orice altă limbă oficială a instituţiilor Uniunii Europene acceptată de respectivul stat.
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a) Statul de condamnare
Statul de executare:
b) Instanţa care a pronunţat hotărârea prin care se aplică o suspendare a executării pedepsei, o amânare a
aplicării pedepsei sau o sancţiune alternativă
Denumirea oficială:
Vă rugăm să precizaţi dacă informaţii suplimentare cu privire la hotărârea judecătorească vor putea fi obţinute
prin intermediul:
|_| instanţei sus-menţionate;
|_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea respectivei
autorităţi centrale:
|_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea
oficială a respectivei autorităţi:
Datele de contact ale instanţei/autorităţii centrale/altei autorităţi competente
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Datele persoanei (persoanelor) de contact
Prenumele:
Funcţia (titlu/grad):
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail (în cazul în care există):
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
c) Autoritatea care a emis decizia de probaţiune (dacă este cazul)
Denumirea oficială:
Vă rugăm să precizaţi dacă informaţiile suplimentare cu privire la decizia de probaţiune vor putea fi obţinute
prin intermediul:
|_| autorităţii sus-menţionate;
|_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a
respectivei autorităţi centrale în cazul în care această informaţie nu este prevăzută deja la lit. b):
|_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea
oficială a respectivei autorităţi:
Datele de contact ale autorităţii, ale autorităţii centrale sau ale altei autorităţi competente, în cazul în care
această informaţie nu este prevăzută deja la lit. b)
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Datele persoanei (persoanelor) de contact
Prenumele:
Funcţia (titlu/grad):
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail (în cazul în care există):
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
d) Autoritatea competentă pentru supravegherea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunilor alternative
Autoritatea din statul de condamnare competentă pentru supravegherea măsurilor de probaţiune sau a
sancţiunilor alternative:
|_| instanţa/autoritatea menţionată la lit. b);
|_| autoritatea menţionată la lit. c);
|_| altă autoritate (vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a acesteia):
Vă rugăm să indicaţi autoritatea care trebuie contactată pentru a obţine informaţii suplimentare în scopul
supravegherii măsurilor de probaţiune sau a sancţiunilor alternative:
|_| autoritatea sus-menţionată;
|_| autoritatea centrală; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a
respectivei autorităţi centrale în cazul în care această informaţie nu este deja prevăzută la lit. b) sau c):
Datele de contact ale autorităţii sau ale autorităţii centrale, în cazul în care această informaţie nu este
prevăzută deja la lit. b) sau c)
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Datele persoanei (persoanelor) de contact:
Prenumele:
Funcţia (titlu/grad):
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail (în cazul în care există):
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:
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e) Informaţii referitoare la persoana fizică cu privire la care a fost pronunţată hotărârea judecătorească şi,
dacă este cazul, decizia de probaţiune
Numele:
Prenumele:
Numele înainte de căsătorie, după caz:
Alias, după caz:
Sexul:
Cetăţenia:
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (în cazul în care există):
Data naşterii:
Locul naşterii:
Ultimele adrese/reşedinţe cunoscute (în cazul în care există):
- în statul de condamnare:
- în statul de executare:
- în alt stat:
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (în cazul în care informaţia este disponibilă):
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile:
- Tipul şi numărul actului (actelor) de identitate al (ale) persoanei condamnate (carte de identitate, paşaport):
- Tipul şi numărul permisului de rezidenţă sau şedere al persoanei condamnate în statul de executare:
f) Informaţii privind statul membru căruia îi sunt transmise hotărârea judecătorească şi, dacă este cazul,
decizia de probaţiune împreună cu certificatul
Hotărârea judecătorească şi, după caz, decizia de probaţiune împreună cu certificatul sunt transmise statului de
executare indicat la lit. a) din următorul motiv:
|_| persoana condamnată îşi are reşedinţa legală obişnuită în statul de executare şi s-a întors sau
intenţionează să se întoarcă în acel stat;
|_| persoana condamnată s-a mutat sau intenţionează să se mute în statul de executare din următorul
(următoarele) motiv (motive) (vă rugăm să bifaţi caseta corespunzătoare):
|_| persoanei condamnate i-a fost oferit un contract de muncă în statul de executare;
|_| persoana condamnată este unul dintre membrii familiei unui rezident legal obişnuit al statului de executare;
|_| persoana condamnată are intenţia de a urma studii sau o formare profesională pe teritoriul statului de
executare;
|_| alte motive (vă rugăm să le specificaţi):
Precizări privind hotărârea judecătorească şi, după caz, decizia de probaţiune
g) Hotărârea judecătorească a fost pronunţată la (data: ZZ-LL-AAAA):
Dacă este cazul, decizia de probaţiune a fost emisă la (data: ZZ-LL-AAAA):
Hotărârea judecătorească a devenit definitivă la (data: ZZ-LL-AAAA):
Dacă este cazul, decizia de probaţiune a devenit definitivă la (data: ZZ-LL-AAAA):
Executarea hotărârii judecătoreşti a început la (în cazul în care această dată este diferită de data la care
hotărârea judecătorească a devenit definitivă) (data: ZZ-LL-AAAA):
Dacă este cazul, executarea deciziei de probaţiune a început la (în cazul în care această dată este diferită de
data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă) (data: ZZ-LL-AAAA):
Numărul dosarului în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească (în cazul în care este disponibil):
Dacă este cazul, numărul dosarului în care a fost pronunţată decizia de probaţiune (în cazul în care este
disponibil):
1. Hotărârea judecătorească priveşte un număr total de: ............. infracţiuni.
Rezumatul faptelor şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă (au fost comise) infracţiunea
(infracţiunile), inclusiv data şi locul comiterii infracţiunii şi natura implicării persoanei condamnate:
Natura şi caracterizarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi dispoziţiile legale aplicabile, în temeiul cărora a
fost pronunţată hotărârea judecătorească:
2. În cazul în care infracţiunea (infracţiunile) menţionată (menţionate) la pct. 1 constituie una sau mai multe
dintre următoarele infracţiuni, astfel cum sunt definite în legea statului de condamnare, care sunt pedepsite în
statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o măsură privativă de libertate cu durata
maximă de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi bifând caseta (casetele) corespunzătoare:
|_| apartenenţa la un grup infracţional organizat;
|_| terorism;
|_| trafic de fiinţe umane;
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie infantilă;
|_| trafic ilicit de substanţe narcotice şi substanţe psihotrope;
|_| trafic ilicit de arme, muniţii şi explozivi;
|_| corupţie;
|_| fraudă, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în sensul Convenţiei din 26
iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălarea banilor proveniţi din săvârşirea de infracţiuni;
|_| falsificarea de bani, inclusiv falsificarea monedei euro;
|_| criminalitate informatică;
|_| infracţiuni de mediu, inclusiv trafic ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi trafic de specii şi soiuri
de plante pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi a şederii ilegale;
|_| omucidere, vătămare corporală gravă;
|_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici;
|_| rasism şi xenofobie;
|_| jafuri organizate sau armate;
|_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|_| înşelăciune;
|_| deturnare de fonduri;
|_| contrafacerea de produse şi pirateria;
|_| falsificarea documentelor administrative şi uzul de fals;
|_| falsificarea mijloacelor de plată;
|_| trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| trafic de vehicule furate;
|_| viol;
|_| incendiere voluntară;
|_| infracţiuni de competenţa Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrarea ilegală a aeronavelor/navelor;
|_| sabotaj.
3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) identificată (identificate) la pct. 1 nu este (sunt) enumerată
(enumerate) la pct. 2 sau dacă hotărârea şi, după caz, decizia de probaţiune, precum şi certificatul sunt
transmise unui stat membru, care a declarat că va verifica dubla încriminare [art. 10 alin. (4) din decizia-
cadru], vă rugăm să descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) în cauză:
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h) Informaţii referitoare la procedura de judecată
Specificaţi dacă persoana a fost prezentă personal la judecarea cauzei:
|_| Da, persoana a fost prezentă personal.
|_| Nu, persoana nu a fost prezentă.
3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente:
|_| 3.1a. persoana a fost citată personal la ........ (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data
şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
|_| 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu
privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a
stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de proces şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi
pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces;
sau
|_| 3.2. având cunoştinţă de proces, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie
din oficiu pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
sau
|_| 3.3. persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ......... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres
cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi
care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi persoana a declarat în
mod expres că nu contestă această decizie;
sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp
corespunzător.
4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, de mai sus, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la
modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă:
i) Precizări privind natura sancţiunii aplicate prin hotărârea judecătorească sau, după caz, prin decizia de
probaţiune
1. Acest certificat se referă la o:
|_| Suspendare a executării pedepsei
|_| Amânare a aplicării pedepsei:
|_| aplicarea unei pedepse a fost amânată condiţionat, prin impunerea uneia sau a mai multor măsuri de
probaţiune;
|_| una sau mai multe măsuri de probaţiune au fost impuse în locul unei pedepse cu închisoarea sau al unei
măsuri privative de libertate.
|_| Sancţiune alternativă şi:
|_| hotărârea judecătorească prevede o pedeapsă cu închisoarea sau o altă măsură privativă de libertate care
trebuie executată în caz de nerespectare a obligaţiei (obligaţiilor) sau a instrucţiunii (instrucţiunilor) respective;
|_| hotărârea judecătorească nu prevede o pedeapsă cu închisoarea sau o măsură privativă de libertate care
trebuie executată în caz de nerespectare a obligaţiei (obligaţiilor) sau a instrucţiunii (instrucţiunilor) respective.
|_| Liberare condiţionată
2. Informaţii suplimentare
2.1. Persoana condamnată s-a aflat în detenţie anterioară condamnării în următoarea perioadă:
2.2. Persoana a executat o pedeapsă cu închisoarea/măsură privativă de libertate în cursul următoarei
perioade (se completează numai în cazul liberării condiţionate):
2.3. În cazul unei condamnări cu suspendare:
- durata perioadei de privare de libertate a cărei executare a fost suspendată:
- durata perioadei de suspendare:
2.4. În cazul în care informaţia este disponibilă, durata privării de libertate care trebuie executată în
următoarele situaţii:
- revocarea suspendării executării pedepsei;
- revocarea deciziei privind liberarea condiţionată; sau
- încălcarea sancţiunii alternative (în cazul în care hotărârea judecătorească prevede o pedeapsă cu
închisoarea sau o altă măsură privativă de libertate care trebuie executată în cazul de unei astfel de încălcări):
j) Precizări privind durata şi natura măsurii (măsurilor) de probaţiune sau ale sancţiunii (sancţiunilor)
alternative
1. Durata totală a supravegherii măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative:
2. Dacă este cazul, durata fiecărei obligaţii individuale impuse în cadrul măsurii (măsurilor) de probaţiune sau
al sancţiunii (sancţiunilor) alternative:
3. Durata întregului termen de supraveghere (în cazul în care diferă de durata indicată la pct. 1):
4. Natura măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative (este posibilă bifarea mai
multor casete):
|_| obligaţia persoanei condamnate de a informa o anumită autoritate cu privire la orice schimbare a reşedinţei
sau a locului de muncă;
|_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul de condamnare sau de
executare;
|_| obligaţia conţinând limitări în ceea ce priveşte părăsirea teritoriului statului de executare;
|_| dispoziţii privind comportamentul, reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile din timpul liber sau conţinând
modalităţile de desfăşurare a unei activităţi profesionale ori limitări în acest sens;
|_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte, care au fost utilizate sau sunt susceptibile de a fi utilizate
de către persoana condamnată în scopul comiterii unei fapte penale;
|_| obligaţia de a repara din punct de vedere financiar prejudiciul cauzat de infracţiune şi/sau obligaţia de a
furniza o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii;
|_| obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii;
|_| obligaţia de a coopera cu un agent de supraveghere (consilier de probaţiune) sau cu un reprezentant al
unui serviciu social care are responsabilităţi în ceea ce priveşte persoanele condamnate;
|_| obligaţia de a urma un tratament terapeutic sau de dezintoxicare;
|_| alte măsuri pe care statul de executare este pregătit să le supravegheze, în conformitate cu o notificare
efectuată în temeiul art. 4 alin. (2) din decizia-cadru.

5. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor)
alternative menţionate la pct. 4:
6. Vă rugăm să bifaţi următoarea casetă în cazul în care sunt disponibile rapoarte de evaluare a persoanei
condamnate:
|_| În cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să indicaţi în ce limbă au fost redactate rapoartele în
cauză:
k) Alte circumstanţe relevante pentru cauză, inclusiv informaţii relevante cu privire la condamnările anterioare
sau la motivele specifice care au determinat impunerea unei (unor) măsuri de probaţiune sau a unei (unor)
sancţiuni alternative (informaţii opţionale):
Textul hotărârii judecătoreşti şi, după caz, textul deciziei de probaţiune sunt anexate certificatului.
Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma
acurateţea conţinutului certificatului:
Nume:
Funcţia (titlu/grad):
Data:
Numărul dosarului (în cazul în care există):
Ştampilă oficială (după caz):

ANEXA nr. 10:
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FORMULAR
menţionat la articolul 17 din Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea
principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea
supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative
Raportarea încălcării unei măsuri de probaţiune, a unei sancţiuni alternative sau a oricăror altor constatări
a) Detalii privind identitatea persoanei supuse supravegherii
Numele:
Prenumele:
Numele înainte de căsătorie, după caz:
Alias, după caz:
Sexul:
Cetăţenia:
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (în cazul în care există):
Data naşterii:
Locul naşterii:
Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (în cazul în care informaţia este disponibilă):
b) Date privind hotărârea judecătorească şi, dacă este cazul, decizia de probaţiune referitoare la suspendarea
executării pedepsei, la amânarea aplicării pedepsei, la sancţiunea alternativă sau la liberarea condiţionată
Hotărâre judecătorească pronunţată la:
Numărul dosarului (în cazul în care există):
Dacă este cazul, decizia de probaţiune emisă la:
Numărul dosarului (în cazul în care există):
Instanţa care a emis hotărârea judecătorească
Denumirea oficială:
Dacă este cazul, autoritatea care a emis decizia de probaţiune
Denumirea oficială:
Certificat emis la data de:
Autoritatea care a emis certificatul:
Numărul dosarului (în cazul în care există):
c) Date privind autoritatea responsabilă pentru supravegherea măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a
sancţiunii (sancţiunilor) alternative
Denumirea oficială a autorităţii:
Numele persoanei de contact:
Funcţia (titlu/grad):
Adresa:
Tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii):
Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii):
E-mail:
d) Măsura (măsurile) de probaţiune sau sancţiunea (sancţiunile) alternativă (alternative):
Persoana menţionată la lit. a) încalcă următoarea (următoarele) obligaţie (obligaţii) sau instrucţiune
(instrucţiuni):

|_| obligaţia persoanei condamnate de a informa o anumită autoritate cu privire la orice schimbare a reşedinţei
sau a locului de muncă;
|_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul de condamnare sau statul de
executare;
|_| obligaţia conţinând limitări în ceea ce priveşte părăsirea teritoriului statului de executare;
|_| dispoziţii privind comportamentul, reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile din timpul liber sau conţinând
modalităţile de desfăşurare a unei activităţi profesionale ori limitări în acest sens;
|_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane;
|_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte, care au fost utilizate sau sunt susceptibile de a fi utilizate
de către persoana condamnată în scopul comiterii unei fapte penale;
|_| obligaţia de a repara din punct de vedere financiar prejudiciul cauzat de infracţiune şi/sau obligaţia de a
furniza o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii;
|_| obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii;
|_| obligaţia de a coopera cu un agent de supraveghere (consilier de probaţiune) sau cu un reprezentant al
unui serviciu social care are responsabilităţi în ceea ce priveşte persoanele condamnate;
|_| obligaţia de a urma un tratament terapeutic sau de dezintoxicare;
|_| alte măsuri:
e) Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi circumstanţele specifice):
f) Alte constatări (în cazul în care există)
Descrierea constatărilor:
g) Datele persoanei de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii suplimentare privind
încălcarea
Numele:
Prenumele:
Adresa:
Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii):
E-mail (în cazul în care există):
Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma
corectitudinea conţinutului formularului:
Nume:
Funcţia (titlu/grad):
Data:
Ştampilă oficială (după caz):

ANEXA nr. 11: ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ
Prezentul ordin de anchetă a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea
prezentului ordin european de anchetă este necesară şi proporţională faţă de scopul procedurilor specificate în cadrul
acestuia, ţinând cont de drepturile persoanei suspectate sau acuzate, şi că măsurile de investigare solicitate ar fi putut
fi dispuse în aceleaşi condiţii într-o cauză internă similară. Solicit ca măsura sau măsurile de investigare precizate mai
jos să fie aplicate ţinând seama în mod corespunzător de confidenţialitatea anchetei, iar probele obţinute ca rezultat al
executării ordinului european de anchetă să fie transferate.
SECŢIUNEA A
Statul emitent: ...........................
Statul de executare: ...........................
SECŢIUNEA B: Urgenţa
Vă rugăm să precizaţi dacă există vreo urgenţă justificată de următoarele motive:
|_| ascunderea sau distrugerea probelor
|_| data iminentă a procesului
|_| orice alt motiv
Vă rugăm să precizaţi în continuare:
Termenele pentru executarea ordinului european de anchetă sunt stabilite în Directiva 2014/41/UE. Totuşi,
dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizaţi şi să explicaţi motivul acestuia:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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SECŢIUNEA C: Măsura sau măsurile de anchetă care urmează a fi puse în aplicare
1. Descrieţi măsura sau măsurile de anchetă/asistenţă necesare şi indicaţi, dacă este cazul, dacă este una
dintre măsurile de anchetă următoare:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
|_| Obţinerea de informaţii sau de probe care sunt deja în posesia autorităţii de executare
|_| Obţinerea de informaţii incluse în baze de date deţinute de poliţie sau autorităţile judiciare
|_| Audiere
|_| Martor
|_| Expert
|_| Persoană suspectată sau acuzată
|_| Victimă
|_| Parte terţă
|_| Identificarea persoanelor care deţin un abonament la un număr de telefon ori o adresă IP specificate
|_| Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul emitent
|_| Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare
|_| Audiere prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală
|_| Martor
|_| Expert
|_| Persoană suspectată sau acuzată
|_| Audiere prin teleconferinţă
|_| Martor
|_| Expert
|_| Informaţii privind conturile bancare şi alte conturi financiare
|_| Informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare
|_| Măsuri de anchetă care presupun strângerea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită
perioadă de timp
|_| Monitorizarea operaţiunilor bancare sau a altor operaţiuni financiare
|_| Livrări supravegheate
|_| Altele
|_| Investigaţii sub acoperire
|_| Interceptarea telecomunicaţiilor
|_| Măsură sau măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării
unui element care poate fi utilizat ca probă

SECŢIUNEA D: Legătura cu un ordin european de anchetă anterior
Precizaţi dacă prezentul ordin european de anchetă completează un ordin european de anchetă anterior. După
caz, furnizaţi informaţii relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă anterior (data emiterii
acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis, şi, după caz, data transmiterii ordinului european de anchetă
şi numerele de referinţă alocate de autorităţile emitentă şi de executare):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Dacă este necesar, indicaţi dacă a mai fost adresat un ordin european de anchetă în aceeaşi cauză unui alt stat
membru:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
SECŢIUNEA E: Identitatea persoanei în cauză
1. Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor:
(i) fizice; sau (ii) juridice vizate de măsura de anchetă (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să
furnizaţi informaţiile pentru fiecare persoană):
(i) în cazul persoanelor fizice
Numele: .........................
Prenumele: .........................
Alt (alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ......................................
Nume fals, după caz: ......................................
Sexul: ......................................
Cetăţenia: ......................................
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ......................................
Tipul şi numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, paşaport), dacă este cazul:
Data naşterii: ......................................
Locul naşterii: ......................................
Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi:
Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ......................................
(ii) în cazul persoanei sau persoanelor juridice
Nume: ......................................
Forma juridică: ......................................
Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, dacă este cazul:
Sediu social: ......................................
Număr de înregistrare: ......................................
Adresa persoanei juridice: ......................................
Numele reprezentantului persoanei juridice: ......................................
Vă rugăm să descrieţi statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor:
|_| Persoană suspectată sau acuzată
|_| Victimă
|_| Martor
|_| Expert
|_| Parte terţă
|_| Altul (vă rugăm să precizaţi): ...........................
2. Dacă este diferit de adresa menţionată mai sus, vă rugăm să precizaţi locul în care măsura de anchetă
urmează să fie pusă în aplicare:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Furnizaţi alte informaţii care vor facilita executarea ordinului european de anchetă:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
SECŢIUNEA F: Tipul de proceduri pentru care este emis ordinul european de anchetă
|_| a) În cadrul procedurilor penale iniţiate de o autoritate judiciară sau care pot fi iniţiate în faţa unei autorităţi
judiciare cu privire la o infracţiune, în conformitate cu legislaţia statului emitent
|_| b) În cadrul procedurilor iniţiate de autorităţi administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale
normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent şi în care decizia poate da
special în materie penală
|_| c) În cazul procedurilor iniţiate de autorităţi judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale
normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent, în cazul în care decizia
autorităţii instanţe competente, în special în materie penală
|_| d) În legătură cu procedurile menţionate la lit. a), b) şi c), care privesc infracţiuni sau încălcări ale legii, ce
pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridic
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SECŢIUNEA G: Motivele emiterii ordinului european de anchetă
1. Rezumatul situaţiei de fapt
Precizaţi motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situaţiei de fapt, o descriere a
infracţiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de
risc şi orice alte informaţii relevante:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de
anchetă şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Infracţiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepseşte cu o
pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenţie a cărui durată maximă este de cel puţin trei ani,
astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, şi este inclusă în lista infracţiunilor care figurează mai jos
(vă rugăm să bifaţi căsuţa potrivită):
|_| participarea la un grup infracţional organizat
|_| terorismul
|_| traficul de fiinţe umane
|_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă
|_| traficul ilicit de stupefiante şi de substanţe psihotrope
|_| traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozibile
|_| corupţia
|_| frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenţiei
privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995
|_| spălarea produselor infracţiunii
|_| falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
|_| criminalitatea informatică
|_| infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit
de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie
|_| facilitarea intrării şi a şederii neautorizate
|_| omorul, vătămarea corporală gravă
|_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane
|_| răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici
|_| rasismul şi xenofobia
|_| jaful organizat sau armat
|_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă
|_| înşelăciunea
|_| racketul şi extorcarea de fonduri
|_| contrafacerea şi pirateria produselor
|_| falsificarea de documente administrative şi uzul de fals
|_| falsificarea de mijloace de plată
|_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere
|_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
|_| traficul de autovehicule furate
|_| violul
|_| incendierea cu intenţie
|_| infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale
|_| sechestrarea ilegală de nave sau aeronave
|_| sabotajul.
SECŢIUNEA H: Cerinţe suplimentare pentru anumite măsuri
Completaţi secţiunile relevante pentru măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate):
SECŢIUNEA H1: Transferul unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate
1. Dacă se solicită un transfer temporar către statul emitent al unei persoane supuse unei măsuri privative de
libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de această
măsură:
|_| Da |_| Nu |_| Solicit obţinerea acordului persoanei în cauză
2. Dacă se solicită un transfer temporar către statul de executare al unei persoane supuse unei măsuri
privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de
această măsură:
|_| Da |_| Nu
SECŢIUNEA H2: Videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală
Dacă se solicită audierea prin videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală:
Vă rugăm să menţionaţi numele autorităţii care va organiza audierea (detalii de contact/limbă):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vă rugăm să menţionaţi motivele solicitării acestei măsuri:
...................................................................................................................................................
|_| a) audierea prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală:
|_| persoana suspectată sau acuzată şi-a exprimat acordul
|_| b) audiere prin teleconferinţă
SECŢIUNEA H3: Măsuri provizorii
Dacă se solicită o măsură provizorie pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau
eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă, vă rugăm să precizaţi dacă:
|_| elementul urmează să fie transferat statului emitent
|_| elementul urmează să rămână în statul de executare; vă rugăm să menţionaţi o dată estimată:
pentru ridicarea măsurii provizorii:
pentru prezentarea unei cereri ulterioare privind elementul:

Legea 302/2004 M.Of. 411 din 27-mai-2019

pag. 106 12/17/2020 : lex@snppc.ro



SECŢIUNEA H4: Informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare
1. Dacă se solicită informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau
le controlează, vă rugăm să precizaţi, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că
măsura este relevantă în sensul procedurilor penale şi pe ce motive vă întemeiaţi prezumţia că bănci din statul
de executare deţin contul:
|_| informaţii privind conturi bancare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are împuternicire
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
|_| informaţii privind alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are
împuternicire
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Dacă se solicită informaţii privind operaţiuni bancare sau alte operaţiuni financiare, vă rugăm să precizaţi,
pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că măsura este relevantă în sensul procedurilor
penale:
|_| informaţii privind operaţiuni bancare
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
|_| informaţii privind alte operaţiuni financiare
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Indicaţi perioada de timp relevantă şi conturile în cauză:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
SECŢIUNEA H5: Măsuri de investigare care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o
anumită perioadă de timp
Dacă se solicită o astfel de măsură de investigare, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că
informaţiile solicitate sunt relevante în sensul procedurilor penale:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

SECŢIUNEA H6: Investigaţia sub acoperire
Dacă se solicită o investigaţie sub acoperire, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că măsura
de investigare poate să fie relevantă în sensul procedurilor penale:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
SECŢIUNEA H7: Interceptarea telecomunicaţiilor
1. Dacă se solicită interceptarea telecomunicaţiilor, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că
măsura de investigare este relevantă în sensul procedurilor penale:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
(a) informaţii în scopul identificării subiectului interceptării:
...................................................................................................................................................
(b) durata dorită a interceptării:
...................................................................................................................................................
(c) date tehnice (în special identificarea ţintei - precum telefonul mobil, telefonul fix, adresa de e-mail,
conexiunea la internet), astfel încât ordinul european de anchetă să poată fi executat:
...................................................................................................................................................
3. Vă rugăm să precizaţi ce metodă de executare preferaţi
|_| Transmiterea imediată
|_| Înregistrarea şi transmiterea ulterioară
Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi nevoie, de asemenea, de transcrierea, decodarea sau decriptarea
materialului interceptat*:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
* Vă rugăm să reţineţi că eventualele costuri ale transcrierii, decodării sau decriptării trebuie suportate de
statul emitent.
SECŢIUNEA I: Formalităţi şi proceduri necesare în vederea executării
1. Bifaţi şi completaţi, după caz
|_| Autoritatea de executare trebuie să respecte următoarele formalităţi şi proceduri:
(...): ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Bifaţi şi completaţi, după caz
|_| Unul sau mai mulţi funcţionari ai statului emitent trebuie să fie prezenţi la executarea ordinului european de
anchetă pentru a sprijini autorităţile competente ale statului de executare.
Detalii de contact ale funcţionarilor:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: ....................................................................
SECŢIUNEA J: Căi de atac
1. Vă rugăm să precizaţi dacă a fost deja introdusă o acţiune împotriva emiterii unui ordin european de
anchetă şi, dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii suplimentare (descrierea acţiunii, inclusiv măsurile necesare
care trebuie luate şi termenele):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedurile pentru
introducerea unei acţiuni în statul emitent şi care poate preciza dacă serviciile de asistenţă juridică,
interpretare şi traducere sunt disponibile:
Denumirea: .......................................................................................
Persoana de contact (dacă este cazul): .............................................
Adresa: ..............................................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .................................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .................................
E-mail: .......................................
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SECŢIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul european de anchetă
Bifaţi tipul autorităţii care a emis ordinul european de anchetă:
|_| autoritate judiciară
|_|* orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în dreptul statului executant
Denumirea autorităţii: ............................................................................
Numele reprezentantului/persoanei de contact: ....................................
Dosar nr.: ..........................
Adresa: ...................................................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .......................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .......................
E-mail: ..............................
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: .....................................
Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei sau persoanelor care trebuie
contactate pentru informaţii suplimentare sau pentru hotărârea modalităţilor practice pentru transferul
probelor:
Nume/Titlu/Organizaţie: ........................................
Adresa: ....................................................................
E-mail/Tel. de contact: ..........................
Semnătura autorităţii emitente şi/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea şi corectitudinea
conţinutului ordinului european de anchetă:
Nume: .................................................
Funcţia deţinută (titlu/grad): ....................................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este cazul):
* Vă rugăm să completaţi şi secţiunea (L)
SECŢIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de anchetă
Vă rugăm să indicaţi tipul autorităţii judiciare care a validat acest ordin european de anchetă:
|_| (a) judecător sau instanţă judecătorească
|_| (b) judecător de instrucţie
|_| (c) procuror
Denumirea oficială a autorităţii de validare: .............................................
Numele reprezentantului acesteia: ........................................
Funcţia deţinută (titlu/grad): ...............................
Dosar nr.: ..............................
Adresa: ................................................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .........................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ...............................
E-mail: ....................................
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: ........................
Vă rugăm să precizaţi dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie:
|_| autoritatea emitentă
|_| autoritatea de validare
Semnătura şi detaliile cu privire la autoritatea de validare
Nume: ................................
Funcţia deţinută (titlu/grad): ................................
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA nr. 12: CONFIRMAREA PRIMIRII UNUI ORDIN EUROPEAN DE ANCHETĂ
Prezentul formular trebuie completat de autoritatea statului de executare care a primit ordinul european de anchetă.
A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ VIZAT
Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă:
........................................................................
Numărul de referinţă al dosarului: ....................
Data emiterii: .............................
Data primirii: .............................

B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ1

Denumirea oficială a autorităţii competente:
........................................................................
Numele reprezentantului:
........................................................................
Funcţia deţinută (titlu/grad):
........................................................................
Adresa:
........................................................................
........................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ......................................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ......................................
E-mail: .........................
Numărul de referinţă al dosarului: .......................
Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: ..................................
1Această secţiune trebuie completată de fiecare autoritate care a primit ordinul european de anchetă. Obligaţia
revine autorităţii competente responsabile cu recunoaşterea şi executarea ordinului european de anchetă şi,
după caz, autorităţii centrale sau autorităţii care a transmis autorităţii competente ordinul european de anchetă.
C . (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ CĂREIA AUTORITATEA MENŢIONATĂ LA SECŢIUNEA B ÎI
TRANSMITE ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ
Denumirea oficială a autorităţii:
........................................................................
Numele reprezentantului:
........................................................................
Funcţia deţinută (titlu/grad):
........................................................................
Adresa:
........................................................................
........................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ......................................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ......................................
E-mail: .........................
Data transmiterii: .....................................
Numărul de referinţă al dosarului: ..............................
Limba sau limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: .............................
D. ORICE ALTE INFORMAŢII CARE POT FI RELEVANTE PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
E. SEMNĂTURA ŞI DATA
Semnătura:
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este cazul):
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ANEXA nr. 13: NOTIFICARE
Acest formular este utilizat pentru a trimite unui stat membru o notificare cu privire la interceptarea telecomunicaţiei
care va avea, are sau a avut loc pe teritoriul său fără asistenţă tehnică din partea sa. Prin prezenta, informez
................... (statul membru notificat) cu privire la interceptare.
A. AUTORITATEA COMPETENTĂ
Numele oficial al autorităţii competente din statul membru care realizează interceptarea:
.....................................................................................
Numele reprezentantului:
.....................................................................................
Funcţia deţinută (titlu/grad):
.....................................................................................
Adresa:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ....................................
Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ....................................
E-mail: .........................
Numărul de referinţă al dosarului: .......................
Data emiterii: ...........................
Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: ...............................
B. INFORMAŢII PRIVIND INTERCEPTAREA
I. Informaţii privind situaţia actuală: această notificare este trimisă (vă rugăm să bifaţi):
|_| înaintea interceptării
|_| în timpul interceptării
|_| după interceptare
II. Durata (anticipată) a interceptării (conform informaţiilor deţinute de autoritatea emitentă):
................................, începând cu .............................
III. Ţinta interceptării: ......................... (numărul de telefon, adresa IP sau adresa de e-mail)
IV. Identitatea persoanelor vizate:
Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i)
fizice; sau (ii) juridice împotriva cărora au fost/pot fi declanşate procedurile:
(i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice
Numele: .........................
Prenumele: .........................
Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ................................
Nume fals, după caz: ................................
Sexul: ................................
Cetăţenia: ................................
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ................................
Data naşterii: ................................
Locul naşterii: ................................
Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi ultima adresă
cunoscută:
Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ................................
(ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice
Nume: ................................
Forma juridică: ................................
Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz:
.......................................
Sediu social: ................................
Numărul de înregistrare: ................................
Adresa persoanei juridice: ................................
Numele şi detaliile de contact ale reprezentantului persoanei juridice: ................................
V. Informaţii privind scopul interceptării:
Furnizaţi toate informaţiile necesare, inclusiv o descriere a cauzei, încadrarea juridică a infracţiunii
(infracţiunilor) şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile, pentru a permite autorităţii care primeşte notificarea să
evalueze:
|_| dacă interceptarea ar fi autorizată într-o cauză internă similară; şi dacă materialul obţinut poate fi utilizat în
proceduri judiciare;
|_| în cazul în care interceptarea a avut loc deja, dacă materialul poate fi utilizat în proceduri judiciare
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vă rugăm să reţineţi că orice obiecţie la adresa interceptării sau a utilizării de material deja interceptat trebuie
formulată în cel mult 96 de ore de la primirea acestei notificări.
C . SEMNĂTURA ŞI DATA
Semnătura:
Data: ......................
Ştampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA nr. 14:
Categorii de infracţiuni menţionate la articolul 335:
- participarea la un grup infracţional organizat;
- terorismul;
- traficul de fiinţe umane;
- exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
- traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;
- traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozive;
- corupţia;
- frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenţiei privind
protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995;
- spălarea produselor infracţiunii;
- falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;
- criminalitatea informatică;
- infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi
soiuri de plante pe cale de dispariţie;
- facilitarea intrării şi a şederii neautorizate;
- omorul, vătămarea corporală gravă;
- traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
- răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
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- rasismul şi xenofobia;
- jaful organizat sau armat;
- traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
- înşelăciunea;
- racketul şi extorcarea de fonduri;
- contrafacerea şi pirateria produselor;
- falsificarea de documente administrative şi uzul de fals;
- falsificarea de mijloace de plată;
- traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
- traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- traficul de autovehicule furate;
- violul;
- incendierea cu intenţie;
- infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale;
- sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
- sabotajul.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 27 mai 2019
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LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
(la data 24-iun-2002 actul a fost promulgata de Decretul 505/2002 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile
stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.
(2) Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.
(3) Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri
prevăzute în prezentul statut.
Art. 2
(1) Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor
de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.
Art. 3
Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului,
exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi
gradualităţii.
Art. 4
(1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării,
jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile
legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(la data 14-oct-2003 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Art. 5
Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi să
verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a lor.
Art. 6
Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe
care le implică exercitarea profesiei.
Art. 7
Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
CAPITOLUL II: Cariera poliţistului

(la data 21-iun-2016 capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

SECŢIUNEA 1: Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor
Art. 8
Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile legii.
Art. 9
(1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne.
(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei.

(la data 21-iun-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie
vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit.
b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din
care au făcut parte.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi
care îndeplinesc condiţiile legale.

(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională
specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează prin concurs.
(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.
(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

Art. 10
(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de
poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie,
avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi
următoarele condiţii speciale:

(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )
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b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(11) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor
Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în
care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
(12) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe
lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:
a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite
de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un
grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
(13) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (12) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în
carieră în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului
funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o durată de cel puţin:
a) 3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (22);
b) 4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (3).

(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să
aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de
Interne intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a
exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de
judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a
instanţei de judecată.
(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează
potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 11
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate, asigură pregătirea continuă a poliţiştilor pentru
ridicarea nivelului profesional.

(la data 14-oct-2003 Art. 11, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) [textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
(3) Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:
a) cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de
poliţie sau agent-şef de poliţie;
b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.

(la data 21-iun-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 12
În programele de pregătire a viitorilor poliţişti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne
se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui
an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.
SECŢ IUNEA 2: Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade
profesionale
Art. 13
(1) Poliţiştii pot fi debutanţi sau definitivi.
(2) Poliţiştii debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române.
Art. 14
(1) Poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:
a) categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;
b) categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.
(2) Categoriile de poliţişti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor general de poliţie;
b) chestor-şef de poliţie;
c) chestor principal de poliţie;
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d) chestor de poliţie;
e) comisar-şef de poliţie;
f) comisar de poliţie;
g) subcomisar de poliţie;
h) inspector principal de poliţie;
i) inspector de poliţie;
j) subinspector de poliţie.

(la data 14-oct-2003 Art. 14, alin. (2), subpunctul I.. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef principal de poliţie;
b) agent-şef de poliţie;
c) agent-şef adjunct de poliţie;
d) agent principal de poliţie;
e) agent de poliţie.
(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Art. 15
(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:
a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef
de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor;
b) ministrul afacerilor interne, pentru:
(i)conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;
(ii)conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora,
la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi
poliţiştii;
(iii)poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu
au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea
inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii
unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine,
alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);
e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al
serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.

(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) [textul din Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 16
(1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care
poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

(11) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în
limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma
absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(21) Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs
postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management
sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.
(22) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-sef de poliţie care a promovat examenul organizat în
acest scop.

(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) [textul din Art. 16, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 23-apr-2004 de Art. 1, punctul 2. din
Legea 101/2004]
Art. 17
Stagiul minim în gradele profesionale este:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor-şef de poliţie - 2 ani;

(la data 14-oct-2003 Art. 17, subpunctul I.., litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 89/2003
)
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b) chestor principal de poliţie - 2 ani;
c) chestor de poliţie - 2 ani;
d) comisar-şef de poliţie - 3 ani;
e) comisar de poliţie - 3 ani;
f) subcomisar de poliţie - 4 ani;
g) inspector principal de poliţie - 3 ani;
h) inspector de poliţie - 3 ani;
i) subinspector de poliţie - 4 ani.
II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef de poliţie - 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani;
c) agent principal de poliţie - 5 ani;
d) agent de poliţie - 5 ani.
Art. 18

(la data 25-apr-2016 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 172/2016 )
[textul din Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 19
[textul din Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 20
Poliţistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de
subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie.
Art. 21
(1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept,
organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului
Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de
stagiu de 12 luni.
(2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este
încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu
gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului
profesional deţinut.
(5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al
unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru
Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile
Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
(6) Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (21) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi
de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
(7) Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în
condiţiile art. 22 alin. (4).
(8) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2 2) sau (3), i
se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor
absolvite, raportate la cerinţele postului, încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege
corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din
care face parte şi cu gradul profesional acordat.
(9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin.
(5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).
(10) În cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale
se ia în calcul la acordarea gradului profesional.
(11) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin.
(21) sau (22), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel
puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.
(12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului
declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.
(13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.
(14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(la data 02-iul-2018 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 22
(1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.
(2) Funcţiile poliţiştilor, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii
din categoria A şi funcţii din categoria B.
(3) Fiecare dintre cele două categorii de funcţii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute
la art. 14.
(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai
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mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.
(la data 02-iun-2017 Art. 22, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 118/2017 )

(41) [textul din Art. 22, alin. (4^1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(42) După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).

(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (4^2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor
profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 2731 alin. (3) sau art. 2749.

(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(7) Competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de
serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.

(la data 30-iun-2011 Art. 22, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 133/2011 )

(8)
[textul din Art. 22, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 23
(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile
art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a
şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.

(la data 25-feb-2016 Art. 23, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle
ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(3) Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.
(4) Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct sau transferat şi, după caz,
de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi.

(la data 21-iun-2016 Art. 23, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(5) Jurământul de credinţă este contrasemnat de ministrul de interne, se păstrează la dosarul personal al poliţistului,
iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.
(6) Semnarea jurământului de credinţă presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru testarea fidelităţii şi integrităţii
sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 24
La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea
raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi declare averea, conform legii.
Art. 25
(1) Fiecare poliţist are un dosar personal care cuprinde:
a) documentul de numire în funcţie, documentul de atestare a studiilor şi cel privind depunerea jurământului;
b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansările în funcţii, grade sau categorii, recompensele
acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuităţi;

(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

c) declaraţia de avere şi alte documente, stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice,
sindicale, religioase sau de orice altă natură.
(3) Poliţistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu
conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.

(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 26
(1) Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se
realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face
evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de
învăţământ.
(2) Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în
următoarele situaţii:
a) la acordarea gradului profesional următor;
b) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de
zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile
calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i)
sau l), al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;
d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30
de zile.
(3) Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în
condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.
(4) Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat,
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de cel puţin 6 luni inclusiv.
(5) În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională
însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut
ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.

(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2016 )

Art. 261

(1) Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.
(2) În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15
noiembrie.
Art. 262

(1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au
competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă evaluarea de serviciu
pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de
numire.
(3) În cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură, evaluarea de serviciu se
întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat
coordonator al activităţilor de reprezentare externă.
(4) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;
b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele
desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de
serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al
acestuia.
Art. 263

(1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;
c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;
e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de
evaluare Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general
(3) În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine»,
«bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi
calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.
(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 266.
Art. 264

(1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
(2) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de
la luarea la cunoştinţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor
interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. în această situaţie, procedura
administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se mai efectuează.
(4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor
corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.
(5) Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat evaluarea,
în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.
(6) În termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a
contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat
preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.
(7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, şi se
aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.
(8) Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile
legii, în această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzuta la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.
Art. 265

Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru organisme interne şi internaţionale se
echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la art. 263 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul
prevăzut la art. 266.
Art. 266

Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 152/2016 )

Art. 27
(la data 11-iun-2009 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ghid din 2009 )
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[textul din Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
SECŢIUNEA 3: Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
SUBSECŢIUNEA 1: Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
Art. 271

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) participare la misiuni internaţionale;
d) împuternicire pe o funcţie de conducere;
e) transfer;
f) mutare;
g) punere la dispoziţie.
(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în
profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.
Art. 272

Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa.
Art. 273

În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru
îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de
serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia
următoarelor situaţii:
a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o
infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;
c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;
d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.
Art. 274

În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secţiune, poliţistul se
numeşte într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.
Art. 275

Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act
administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
SUBSECŢIUNEA 2: Delegarea
Art. 276

(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în
afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unităţii în care
este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte
activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de
serviciu.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

Art. 277

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea
pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris
al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 3: Detaşarea
Art. 278

(1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor
unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod
excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.
(2) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
(3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi
responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.
(4) Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.
Art. 279

(1) Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru
o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice
se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de
război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada
pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

*) OUG 36/2020 - Art. VI
Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
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ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

Art. 2710

(1) Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte
autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în
acest scop.
(2) Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii
publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a
rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.
Art. 2711

Încetarea detaşării realizată potrivit art. 2710 alin. (1) determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în
vederea numirii în funcţie potrivit art. 2731.
SUBSECŢIUNEA 4: Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea
Art. 2712

Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor
Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice
locului de muncă unde este detaşat/delegat;
d) este singurul întreţinător al familiei;
e) alte motive personale temeinic justificate.
Art. 2713

Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;
c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;
d) la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 2712.
SUBSECŢIUNEA 5: Participarea la misiuni internaţionale
Art. 2714

(1) Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele
corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.
(2) Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în
funcţie potrivit art. 2731.
SUBSECŢIUNEA 6: Împuternicirea
Art. 2715

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post
vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este
prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.
(2) Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat
disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
(3) Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat.
Art. 2716

(1) Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii
poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.
(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a
condus la vacantarea temporară a postului.
Art. 2717

Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) la ocuparea postului;
c) la revenirea titularului postului;
d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;
e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.
SUBSECŢIUNEA 7: Transferul
Art. 2718

(1) Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
(2) Transferul se realizează:
a) în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;
b) la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).
SUBSECŢIUNEA 8: Mutarea
Art. 2719

Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi
localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care
urmează să se mute, în următoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;

Legea 360/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

pag. 8 12/17/2020 : lex@snppc.ro



b) la cererea poliţistului.
Art. 2720

Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 9: Punerea la dispoziţie
Art. 2721

(1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art.
2731, în următoarele situaţii:

(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a
unei unităţi;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;
c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini
atribuţiile funcţiei deţinute;
d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările
necesare exercitării funcţiei;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

e) când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit art. 27 29 sau ca urmare a reintegrării, prin
hotărâre judecătorească definitivă;
f) la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;

(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta
urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care
acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.
(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi alin. (2) se constată la data luării la
cunoştinţă a respectivelor situaţii.
(4) Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi.
Art. 2722

Situaţia poliţistului pus la dispoziţie se soluţionează astfel:
a) pentru poliţistul prevăzut la art. 2721 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6
luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;
b) pentru poliţistul prevăzut la art. 2721 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală,
achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.
Art. 2723

(1) Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii,
comunicate sub semnătură.
(2) În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi
atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.
(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi
în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.
SUBSECŢIUNEA 10: Suspendarea
Art. 2724

Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist.
Art. 2725

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;
c) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;
d) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;
e) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în
care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^25, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

g) forţă majoră;
h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de
expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor
indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie
vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile
prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.
(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei
sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(4) Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n)
şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).
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(la data 02-iul-2018 Art. 27^25 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2726

(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:
a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;
b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
c) însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului
diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte
cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.
Art. 2727

(1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.
(2) În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris
despre acest fapt unitatea din care face parte.
(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul
activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art.
2726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat,
în cel mai scurt timp posibil.

(la data 31-mar-2020 Art. 27^27, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia prevăzută la art. 2725 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.
Art. 2728

(1) Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2725 art. 2726 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) se numeşte într-
o funcţie identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, poliţistul este numit în funcţie potrivit
art. 2731.
(2) În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are
obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.
(3) Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
SUBSECŢIUNEA 11: Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea
Art. 2729

Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea
aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate
drepturile avute la data punerii la dispoziţia sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe
perioada punerii la dispoziţie sau suspendării.
Art. 2730

(1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea
executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul,
menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.
(2) În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 2731

.
SUBSECŢIUNEA 12: Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi
Art. 2731

Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:
a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu
mai este necesar;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^31, litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 118/2017 )

b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;
c) într-o funcţie similară, în altă unitate;
d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care
face parte;
e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;
f) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;
g) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate.
(2) În vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1).
Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.
(3) În situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul
este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), în aceeaşi unitate sau într-o
unitate din aceeaşi localitate.
(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile
vacante prevăzute la alin. (1).

(la data 02-iul-2018 Art. 27^31 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2732

(1) Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în
funcţii de conducere.
(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se
dispune altfel.
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SECŢIUNEA 4: Ocuparea posturilor vacante
Art. 2733

Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi
condiţiile prevăzute de prezenta secţiune.
Art. 2734

Postul de execuţie vacant se ocupă prin:
a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;
c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).

(la data 02-iun-2017 Art. 27^34, litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 118/2017 )

Art. 2735

(1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:
a) concurs sau examen, după caz;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior
celui anterior deţinut;
c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare
egal sau inferior celui anterior deţinut;

(la data 02-iun-2017 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 118/2017 )

c1) numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere
la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit
competenţelor stabilite prin lege.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:
a) ca urmare a reorganizării unităţii;
b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;
c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;
d) ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (1) lit. f).

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2), litera D. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(3) În perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c1), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit
legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 2736

(1) În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs şi comisie de
soluţionare a contestaţiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcţiona subcomisii.
(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri. Aceştia au funcţia cel
puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate
cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.
(3) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarilor acestora se stabilesc
prin ordin/dispoziţie emise potrivit competenţelor.
(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de
eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.
(5) Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate.
Art. 2737

(1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se publică prin grija
compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina
de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant care presupune desfăşurarea activităţii sub o altă identitate
decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.
Art. 2738

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte
profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.
Art. 2739

(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris, care poate fi
înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin
unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio
şi/sau video, după cum urmează:
a) probă practică;
b) evaluarea performanţei fizice;
c) evaluarea competenţelor lingvistice.
Art. 2740

Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi
bibliografia stabilite.
Art. 2741

(1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 2738 şi 2739 se face cu note de la 1 la 10.
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(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.
(3) Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de
ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte
profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.
(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 2742

(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi
notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
(2) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat
«admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Art. 2743

(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă,
iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare
notă la aceasta.
(2) În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obţinut
nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.
(3) În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe
baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.
Art. 2744

(1) Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe
subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la
afişare.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.
(3) Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi
susţinerea din nou a probei/probelor respective.
(4) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este
definitivă.
(5) Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 2745

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie
vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau art. 2725 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
Art. 2746

(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:
a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în
mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3).
(2) Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor de poliţie la concurs sunt:
I. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef
serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;
II. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 5 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani;
III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru
funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:

(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul III.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;
b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;
IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice -
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani.

(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

V. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

(3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică şi pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul de ocupare a funcţiilor
pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere.
(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofiţerul de poliţie care a
absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor
funcţiei de bază.
(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu
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are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.
(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 118/2017 )

(6) Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic şi gradul profesional
prevăzut.
Art. 2747

(1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie i se acordă gradul profesional şi
este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe
considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.
(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin.
(2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este
încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente.
Art. 2748

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin
exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe
următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

(la data 21-iun-2016 capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 2749

Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o
funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-
c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către
poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul
demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat.

(la data 02-iul-2018 Art. 27^48 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

CAPIT OLUL III: Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului
SECŢIUNEA 1: Drepturile poliţistului
Art. 28
(1) Poliţistul are dreptul la:
a) salariu lunar, potrivit legii;

(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi
medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 07-feb-2003 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 65/2003 )
(la data 29-mar-2006 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia III/2006 )

d) locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului;

(la data 20-ian-2003 Art. 28, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1578/2002 )
f) concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse
în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani,
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;
g) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;
i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în
condiţiile stabilite prin lege;
j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an
pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(la data 01-ian-2004 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1292/2003 )
k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(la data 08-nov-2004 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1822/2004 )
l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

(la data 17-nov-2008 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 153/2008 )

(la data 01-ian-2009 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1083/2008 )
n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului;
o) decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate
împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a
unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera O. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.
Art. 29
(1) Pentru activitatea desfăşurată poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii.
(2) În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o altă activitate nu va fi luat în calculul
vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.
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(3) Poliţiştii decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile
dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 14-oct-2003 Art. 29, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 291

[textul din Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 102/2004]
Art. 30
Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de
asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-iul-2018 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 31
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are
domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia
în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50 %
din salariul de bază.

(la data 22-nov-2004 Art. 31, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

(11) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu
deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate
asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în
cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.

(la data 10-mar-2005 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 24/2005 )

(12) Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (11) şi care
contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru
chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni
din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la
alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.
(13) În situaţia prevăzută la alin. (12), compensaţia lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuinţă
achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia
prevăzută la alin. (1) şi (11) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (12), caz în care poliţistul optează pentru una dintre
aceste situaţii.
(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata
în rate a unei locuinţe.

(la data 09-dec-2018 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I din Legea 288/2018 )

(2) Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în
muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de
50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de
venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
(3) [textul din Art. 31, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 102/2004]
(4) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era
înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit
prin lege.
(5) Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea ministrului de interne.
Art. 32
(1) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate
personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.
(2) [textul din Art. 32, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-dec-2004 de Art. 10 din Legea
562/2004]
(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Art. 33
În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.
Art. 331

(1) La cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor
Interne.
(2) La cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a
rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită, fără examen ori concurs,
în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne,
pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte şi a avizului comisiei de expertiză
medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.
(4) Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor pe care
urmează să fie menţinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi
îndeplinite fără riscul de a o agrava.
(5) Domeniile de activitate, condiţiile, precum şi procedura privind menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit
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alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 27-iun-2013 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

Art. 34
Poliţistului i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul
în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale,
are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.
Art. 35
Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:
a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice,
siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;
b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.

(la data 22-mar-2003 Art. 35, litera B. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 125/2003 )
Art. 36
În sensul prevederilor prezentei legi, familia poliţistului cuprinde soţul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a
acestuia.
Art. 37
(1) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi înmatriculaţi, la cerere, în instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de
poliţist ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, dacă
îndeplinesc condiţiile legale.
(3) Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (2) se face ţinând cont de studiile
solicitantului şi de cerinţele postului.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului
articol.

(la data 27-iun-2013 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

(la data 01-apr-2014 Art. 37, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 35/2014 )

Art. 371

La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.

(la data 23-apr-2004 Art. 37^1 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 101/2004 )

Art. 38
Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului
de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, şi au acces la
casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în
administrarea Ministerului de Interne.
(2) Poliţistul pensionat şi soţul/soţia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte
spaţii pentru odihnă şi agrement care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 22-nov-2004 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 39
(la data 02-feb-2009 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 703/2009 )

(1) Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se
asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al
ministrului de interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.

(la data 22-aug-2008 Art. 39, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 577/2008 )
(3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului poate fi
amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.
Art. 40
Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de
ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea.
SECŢIUNEA 2: Îndatoririle poliţistului
Art. 41
Poliţistul este dator:
a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
b) să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre
activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de
serviciu prevăzute de lege;
c) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
d) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
e) să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;
f) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
g) să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de
care a luat cunoştinţă;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.
Art. 42
Poliţistul este obligat:
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a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în
condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea
acestora;
b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase
impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială;
c) să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale
acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;
d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori
privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.
e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii
procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale
pronunţate împotriva sa.

(la data 17-nov-2008 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 153/2008 )

Art. 43
Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:
a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în
considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să inter-vină
pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
c) să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;
d) să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o terţă
persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori
este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la
indisciplină;
g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de
natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.
Art. 44
(1) Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.
(2) Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic
justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.
(3) În situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea
evenimente poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.
(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă,
concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful
nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de
specificul acesteia şi necesităţile unităţii.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi
de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile
de învoire plătită, după caz.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru
al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii.

(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

SECŢIUNEA 3: Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
Art. 45
(1) Poliţistului îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al
României;
d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu
caracter politic;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau
conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care
face parte;
i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-iul-2018 Art. 45, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informaţii şi date
obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă
prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine,
demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o
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cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.
(3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi
făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 46
[textul din Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 47
[textul din Art. 47 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 48
Poliţiştii se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi
sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.
(2) [textul din Art. 48, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(3) [textul din Art. 48, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
SECŢIUNEA 4: Corpul Naţional al Poliţiştilor
Art. 49
(1) Se înfiinţează Corpul Naţional al Poliţiştilor, ca persoană juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu
sediul în municipiul Bucureşti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic şi nonprofit a
poliţiştilor.
(2) Corpul promovează interesele poliţiştilor şi apără drepturile acestora.
(3) Organizarea şi funcţionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei
structurilor de conducere.
(4) Organele de conducere şi control ale Corpului sunt:
a) congresul naţional;
b) consiliul naţional;
c) consiliul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, consiliile inspectoratelor judeţene de poliţie şi consiliile
instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne şi teritoriale;
d) cenzorii.
(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate
categoriile de poliţişti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detaşaţi, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 49, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 50
Prin organele sale de conducere Corpul exercită următoarele atribuţii:
a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a poliţiştilor, precum şi a unei activităţi
eficiente a acestora;
b) oferă consultanţă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la statutul
poliţistului;
c) [textul din Art. 50, litera C. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
d) la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare;
e) participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea
profesiei de poliţist;
f) [textul din Art. 50, litera F. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
g) reprezintă profesia de poliţist, împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei, în raporturile cu organisme
guvernamentale, foruri profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice;
h) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;
i) ţine şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi.
Art. 51
(1) Veniturile Corpului se constituie din:
a) taxa de înscriere, cotizaţii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive,
precum şi din drepturi editoriale;
b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
c) donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate, în condiţiile legii şi ale
normelor instituite de ministrul de interne;
d) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.
(2) Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cotă-parte din veniturile încasate, în
condiţiile stabilite prin regulament.
(3) Fondurile băneşti obţinute în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale,
acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace
adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, cumpărarea şi
administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-
administrativ propriu.
Art. 52
Modul de organizare şi funcţionare a Corpului se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare
şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL IV: Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
SECŢIUNEA 1: Recompense
Art. 53
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Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la
prevenirea faptelor antisociale, poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.
Art. 54
(1) Poliţistul poate fi recompensat prin:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;
b) mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate;
e) însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri
sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor
acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;
f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea
unor atribuţii de serviciu şi misiuni;
g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor
atribuţii şi misiuni;
h) înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui şi prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o
instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca şef de promoţie.

(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 81/2015 )

(11) Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către persoanele care au competenţa de numire în funcţie a
poliţistului sau, după caz, de către şefii ierarhici superiori ai persoanelor menţionate, care au competenţă de gestiune a
resurselor umane.
(12) Pentru o sancţiune disciplinară dispusă de şeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se
acordă tot de către acesta, la propunerea şefului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul sancţionat. În cazul
poliţistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a
aplicat sancţiunea disciplinară.
(13) În cazul poliţistului aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă
prioritar, în raport cu celelalte recompense.

(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 81/2015 )

(2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în
gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) [textul din Art. 54, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VIII, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 71/2011]
SECŢIUNEA 2: Răspunderea juridică şi sancţiuni
Art. 55
Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială,
civilă sau penală, după caz.
Art. 56
Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat
suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.
Art. 57
Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:
a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii
profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;
b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la
autorităţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;
c1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;

(la data 02-iul-2018 Art. 57, litera C. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitu-dine în relaţiile cu cetăţenii;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;
g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;
j) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.

(la data 14-oct-2003 Art. 57 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 58
(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;
c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;
e) destituirea din poliţie.
(2) Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat.
(3) Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul
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administrativ de sancţionare.
(4) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade
profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare. În cazul amânării promovării în grade
profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare
şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.
(5) Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut se realizează prin
eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de
bază al gradului profesional deţinut. În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi
într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.
(6) Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.

(la data 24-apr-2015 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 81/2015 )

Art. 581

Pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) poate dispune atenţionarea
poliţistului. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv şi nu produce consecinţe
asupra raportului de serviciu.
Art. 582

Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie - poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară
atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare - se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa,
de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;
c) celeritatea procedurii - cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
regulilor prevăzute de lege;
d) contradictorialitatea - asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;
e) proporţionalitatea - asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii
acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;
f) unicitatea sancţiunii - pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
g) legalitatea sancţiunii - sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58
alin. (1).
Art. 583

(1) Procedura disciplinară nu este publică.
(2) Citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea
susţinerilor sale sunt obligatorii. Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării
procedurale.
(3) Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în
apărare. Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv
rapoarte de expertiză extrajudiciară.
(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un
reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori
neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării
disciplinare.

(la data 02-iul-2018 Art. 58^3, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:
a) şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;
b) poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;
c) poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 623 alin. (1);
d) poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 584

(1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de
disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot
aplica fără consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu,
de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea
cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.

(la data 31-mar-2020 Art. 58^4 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 59
(1) Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare şi a vinovăţiei, cu privire la
aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.
(2) Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoştinţă de săvârşirea uneia sau
mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel:
a) persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat sau şeful unităţii ierarhic superioare;
b) şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul este delegat sau detaşat ori
la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră;
c) şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control
metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice
comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.
(3) Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unităţii conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea
termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1), de poliţişti anume desemnaţi din cadrul acesteia.
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(4) Poliţiştii desemnaţi cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul poliţiştilor care au calitatea
de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau care au studii juridice şi, de regulă, sunt cel puţin egali în grad
sau în funcţie cu poliţistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabilă poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier
juridic în/pentru unitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau cel care urmează să avizeze, ulterior,
pentru legalitate, actul administrativ de sancţionare.
(5) În actul administrativ prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează poliţistul cercetat, poliţistul
care va efectua cercetarea şi, după caz, un poliţist desemnat să ajute la efectuarea acesteia.

(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 81/2015 )

Art. 591

(1) Dacă în cadrul desfăşurării cercetării prealabile sunt identificate şi alte abateri disciplinare, persoana care a dispus
efectuarea cercetării prealabile poate dispune extinderea cercetării acestora.
(2) La terminarea verificărilor, poliţistul desemnat întocmeşte un proiect de raport de cercetare prealabilă. O fotocopie
a proiectului se înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii
clasificate, se aduce la cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(3) Cu această ocazie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării documentului sau, după caz, de la data
aducerii la cunoştinţă, în condiţiile alin. (2), poliţistul cercetat poate formula obiecţii şi solicita noi probe în apărare.
Rezultatul analizei şi, după caz, al verificărilor se consemnează în proiectul raportului de cercetare prealabilă.
(4) În termen de două zile lucrătoare de la data finalizării raportului în condiţiile alin. (3), o fotocopie a acestuia se
înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii clasificate, se aduce la
cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată
perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează
cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.

(la data 31-mar-2020 Art. 59^1, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 592

Raportul de cercetare prealabilă cuprinde, în mod obligatoriu:
a) numărul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetării prealabile;
b) descrierea faptei sesizate şi persoanele implicate;
c) procedeele şi modalităţile de verificare;
d) concluziile privind existenţa sau inexistenţa aspectelor sesizate şi a vinovăţiei poliţistului cercetat;
e) prevederile legale încălcate de poliţist şi încadrarea juridică a faptelor reţinute, cu indicarea probelor şi a dovezilor pe
care se întemeiază;
f) motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse în apărare de către poliţistul cercetat;
g) cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat comiterea abaterilor;
h) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
Art. 593

(1) După efectuarea cercetării prealabile, dosarul de cercetare prealabilă se prezintă persoanei care a dispus-o, care
poate lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul inexistenţei faptei, constatării nevinovăţiei poliţistului cercetat, prescrierii faptei sau în
situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării prealabile;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 sau, după caz, a unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 58
alin. (1) lit. a) şi b);
d) sesizarea şi consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă,
de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura
prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).

(la data 31-mar-2020 Art. 59^3 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 594

Rapoartele ofiţerilor din Corpul de control al ministrului ori din structurile de control ale inspectoratelor
generale/similare pentru structurile din subordine, întocmite în urma activităţilor de control, constituie rapoarte de
cercetare prealabilă, dacă cerinţele privind cercetarea prealabilă prevăzute de prezenta lege au fost îndeplinite.

(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 81/2015 )

Art. 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin.
(2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6
luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.

(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare:
(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data soluţionării definitive a cauzei,
dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus sesizarea organelor de urmărire penală;
b) de la data la care poliţistul se află în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, este trimis în misiuni ori de la data
suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii sau, după caz, încheierii misiunii.
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(3) În situaţia în care cercetarea prealabilă se efectuează pentru abateri săvârşite de mai mulţi poliţişti, iar pentru
unul/unii dintre aceştia a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), cauza se poate disjunge, urmând ca
procedura disciplinară să continue pentru ceilalţi poliţişti.
(4) La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările în care abaterea
disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a poliţistului, precum
şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.
(41) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi
pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere
disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul
mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război.

(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) Sancţiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) care a dispus
efectuarea cercetării prealabile sau controlul.
(6) Actul administrativ emis în condiţiile alin. (5) trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de către poliţist;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate;
d) sancţiunea disciplinară şi temeiul legal în baza căruia aceasta se aplică şi, după caz, motivul pentru care a fost
aplicată o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă de consiliu;
e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată şi persoana competentă să soluţioneze contestaţia, în
condiţiile art. 61, după caz;
f) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
(7) Actul administrativ prin care se dispune sancţionarea poliţistului se emite în termen de cel mult 30 de zile de la
finalizarea cercetării disciplinare.
(8) În cazul destituirii din poliţie, sancţiunea disciplinară intervine, de drept, de la data rămânerii definitive a actului
administrativ de sancţionare, în condiţiile art. 61, şi se constată prin act administrativ emis de persoana care are
competenţa să acorde grade profesionale, potrivit art. 15.

(la data 24-apr-2015 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 81/2015 )

Art. 601

Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire
penală.

(la data 31-mar-2020 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 61
(1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă,
şefului unităţii ierarhic superioare.
(2) Şeful unităţii ierarhic superioare prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 20 de zile de
la data înregistrării contestaţiei. Decizia motivată se comunică poliţistului sancţionat disciplinar, în termen de două zile
lucrătoare de la data emiterii acesteia.
(3) Efectele sancţiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de soluţionare a contestaţiei.
(4) În situaţia în care poliţistul sancţionat disciplinar nu depune contestaţie în termenul prevăzut la alin. (1), actul
administrativ de sancţionare produce efecte de la data expirării acestui termen.
(5) În cazul în care a fost depusă contestaţie, şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară înaintează cu celeritate şefului
unităţii ierarhic superioare dosarul cauzei şi un raport motivat cu privire la sancţiunea în cauză, precum şi la motivele
propunerii de respingere/admitere a contestaţiei.
(6) Prin decizie motivată, şeful unităţii ierarhic superioare poate dispune, după caz:
a) respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă sau ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii aplicate;
b) admiterea contestaţiei şi aplicarea unei sancţiuni mai blânde decât cea aplicată prin actul administrativ contestat sau
aplicarea măsurii prevăzute la art. 581, în situaţia în care apreciază că scopul răspunderii disciplinare poate fi atins
astfel;
c) admiterea contestaţiei şi anularea actului administrativ de sancţionare.
(7) Decizia motivată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de poliţist;
c) analiza susţinerilor prezentate de poliţist în cuprinsul contestaţiei;
d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
e) motivul admiterii sau respingerii contestaţiei poliţistului cu privire la sancţiunea aplicată.
(8) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii,
fără parcurgerea procedurii prealabile.
(9) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă de ministrul afacerilor interne, măsura se contestă în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 24-apr-2015 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 81/2015 )

Art. 611

Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la
instanţa de contencios administrativ potrivit legii.

(la data 31-mar-2020 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 62
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(1) Consiliul se constituie şi funcţionează la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al direcţiilor
generale/direcţiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor generale, al celorlalte structuri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne şi structurilor subordonate acestora.
(2) Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică şi profesională a abaterilor comise de poliţişti şi a modului în
care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2).
(3) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea şi consultarea consiliului, dosarul
cercetării prealabile se înaintează acestuia, prin grija structurii de resurse umane a unităţii.
(4) Dezbaterile consiliului se consemnează în procese-verbale de şedinţă, iar concluziile şi propunerile se consemnează
în încheiere.
(5) Încheierea consiliului trebuie să cuprindă următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare a raportului de cercetare prealabilă, cu rezoluţia persoanei prevăzute la art. 59 alin.
(2) privind sesizarea şi consultarea consiliului;
b) numărul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea în care funcţionează şi componenţa acestuia,
precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin înlocuirea unor membri;
c) gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia poliţistului a cărui faptă a fost cercetată şi unitatea din care face
parte;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) date şi informaţii referitoare la procedura urmată;
f) evaluarea probelor administrate;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz;
h) propunerea consiliului;
i) motivarea propunerii;
j) gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale celorlalţi membri ai consiliului, precum şi ale
secretarului;
k) data întocmirii încheierii.
(6) Consiliul poate propune:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581;
c) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1).
(7) Concluziile consiliului cu privire la existenţa/inexistenţa abaterii disciplinare şi vinovăţia/nevinovăţia poliţistului
cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2), iar propunerea cu privire la sancţiunea
disciplinară sau cu privire la aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 are caracter consultativ.

(la data 24-apr-2015 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 81/2015 )

Art. 621

În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei
de poliţist, cercetarea prealabilă şi consultarea consiliilor de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după
constatarea faptei.

(la data 22-nov-2004 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 622

În urma analizării cauzei în consiliu, persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) pot lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului aceluiaşi consiliu pentru completarea cercetării disciplinare;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 581 sau, după caz, a unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).
Art. 623

(1) La nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepţia direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul aparatului
central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabileşte, prin act administrativ al şefului, un colectiv de poliţişti, desemnaţi
câte maximum 5 din fiecare specialitate existentă în cadrul acestora, definitivaţi în profesie, apreciaţi pentru integritatea
morală, competenţă profesională şi credibilitate, denumit în continuare colectiv.
(2) Membrii colectivului se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.
(3) Membrii colectivului participă la un program de pregătire privind procedura disciplinară, organizat prin grija
structurilor de resurse umane.
Art. 624

(1) Pentru constituirea consiliului, la nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), prin act administrativ al persoanei
prevăzute la art. 59 alin. (2) sunt nominalizaţi 3 membri, dintre poliţiştii care fac parte din colectiv, şi un secretar, din
cadrul structurii de resurse umane. Consiliul se numeşte pentru fiecare caz în parte şi are în componenţă 3 membri
titulari, dintre care unul este desemnat preşedinte, şi un secretar.
(2) În cazuri obiective se poate dispune înlocuirea unuia sau a unor membri ai consiliului cu alţi membri din cadrul
colectivului.
(3) La desemnarea membrilor consiliului se urmăreşte ca unul dintre aceştia să aibă specialitatea poliţistului cercetat şi
cel puţin unul dintre membri să fie licenţiat în drept. Cele două condiţii pot fi îndeplinite cumulativ de acelaşi membru.
(4) Nu pot fi nominalizaţi membri ai consiliului poliţiştii care au calitatea de consilier juridic, aflaţi în situaţia de a aviza
ulterior actul administrativ de sancţionare.
Art. 625

În cazul în care, pe parcursul cercetării disciplinare, există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni,
poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă sau, după caz, membrii consiliului întocmesc un proces-verbal
despre împrejurările constatate, în vederea sesizării organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz,
procedura disciplinară pentru aceste fapte se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.
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Art. 626

(1) În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de
conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.

(la data 02-iul-2018 Art. 62^6, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţistul cercetat poate fi mutat în situaţia în care, în urma reorganizării
unităţii, funcţia ocupată de acesta nu se mai regăseşte în statul de organizare.
(3) Mutarea poliţistului în condiţiile alin. (2) nu afectează procedura disciplinară declanşată faţă de acesta.
Art. 627

Poliţistul se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, după cum urmează:
a) 6 luni de la aplicare, pentru sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a);
b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) lit.
b) şi c), respectiv de la aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. d);
c) 7 ani de la data aplicării sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e).
Art. 628

Normele de aplicare a prevederilor prezentului capitol, referitoare la recompense şi răspunderea disciplinară, se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(la data 24-apr-2015 Art. 62^1 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 81/2015 )

Art. 63
(1) Poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din
Ministerul de Interne.
(2) Poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni
desfăşurate în limitele legii.
Art. 64
[textul din Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-ian-2004 de Art. V, punctul 1. din Legea
281/2003]
Art. 65
[textul din Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 23. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
CAPITOLUL V: Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

(la data 14-oct-2003 capitolul V modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 66
(1) Stabilitatea poliţistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi.
(2) Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional.
Art. 67
[textul din Art. 67 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 68
[textul din Art. 68 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 69
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit
art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:
a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

(la data 07-dec-2011 Art. 69, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în
condiţiile art. 331;

(la data 27-iun-2013 Art. 69, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;

(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera H. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza
aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;

(la data 01-feb-2014 Art. 69, alin. (1), litera I. din capitolul V modificat de Art. 53, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în
condiţiile art. 2721 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;

(la data 02-iul-2018 Art. 69, alin. (1), litera J. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;
m) [textul din Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 25. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
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n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării
raportului de serviciu în condiţiile art. 2725 lit. h).

(la data 21-iun-2016 Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu
pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).

(la data 31-mar-2020 Art. 69, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 691

(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de
pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul
public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi
în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de
serviciu, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea
vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le
revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 05-iul-2012 Art. 69^1, alin. (3) din capitolul V modificat de Actul din Legea 87/2012 )

(4) În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), pot fi menţinuţi în serviciu după
împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:
a) cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor, pentru ofiţerii de poliţie;
b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.

(la data 07-dec-2011 Art. 69^1 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

Art. 692

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 691, ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, personal de specialitate medico-sanitar,
indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la cerere, cu aprobare anuală, după împlinirea vârstei
standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, până la
împlinirea vârstei de pensioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.
(2) Competenţele privind aprobarea menţinerii în serviciu prevăzute la art. 691 alin. (4) se aplică în mod corespunzător
şi situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(la data 28-iul-2018 Art. 69^1 din capitolul V completat de Art. II din Legea 206/2018 )

Art. 70
(1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
(2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou
angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită
proporţional cu perioada de şcolarizare.
(3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de
învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor
Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară
rămasă de executat.
(4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat
să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al
ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.
(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu
respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat,
cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

(la data 02-iul-2018 Art. 70 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 71
(1) Poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se
acorda pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel:
a) în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);

(la data 30-iun-2011 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 133/2011 )

b) după apariţia situaţiei prevăzute la art. 69 lit. b).
(2) Reconversia profesională a poliţiştilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se asigură prin grija Ministerului de
Interne, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.
(3) Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului
de interne.
(4) În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau,
după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul de Interne, şi, cu suportarea cheltuielilor de
către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept
privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.
(5) Contravaloarea cursurilor organizate în afara Ministerului de Interne în condiţiile alin. (4) se suportă din bugetul
acestuia, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţist la data încetării raporturilor de serviciu.
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Art. 72
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi poliţiştilor aflaţi în funcţie nu le sunt aplicabile dispoziţiile acesteia privind
condiţiile de studii şi stagiu în grad, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări sau promovări.
(2) La aceeaşi dată poliţiştilor absolvenţi cu diplomă ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului de
Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale în condiţiile stabilite
prin prezenta lege.
(3) Poliţiştii vor depune jurământul de credinţă. Refuzul depunerii jurământului de credinţă atrage destituirea din poliţie,
acesta fiind consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1).
Art. 73
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale poliţiştilor vor fi echivalate cu gradele profesionale,
conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:
A. Ofiţerii de poliţie:
a) sublocotenent - subinspector de poliţie;
b) locotenent - inspector de poliţie;
c) căpitan - inspector principal de poliţie;
d) maior - subcomisar de poliţie;
e) locotenent-colonel - comisar de poliţie;
f) colonel - comisar-şef de poliţie;
g) general de brigadă - chestor de poliţie;
h) general-maior - chestor principal de poliţie;
i) general-locotenent - chestor-şef de poliţie;

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera I. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

j) general - chestor general de poliţie.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera J. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

B. Agenţii de poliţie:
a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major - agent de poliţie;
b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier - agent principal de poliţie;
c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major - agent-şef adjunct de poliţie;
d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - agent-şef de poliţie;
e) maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef - agent-şef principal de poliţie.
(2) Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale
poliţiştilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a poliţiştilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(3) Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au
fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de
chestor de poliţie sau general de brigadă ori superioare şi au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin
«foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile
prezentei legi.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Poliţiştii ofiţeri care nu au absolvit studii superioare de scurtă sau de lungă durată cu diplomă vor fi încadraţi în
funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente.
(5) Ofiţerilor de poliţie stabiliţi la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvirea studiilor
superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte.
(6) Agenţii de poliţie care nu au absolvit studii liceale şi postliceale cu diplomă vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor
profesionale echivalente.
(7) [textul din Art. 73, alin. (7) din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
(8) [textul din Art. 73, alin. (8) din capitolul VI a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta
urgenta 53/2018]
(9) Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1)
şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b).
(10) Acordarea gradelor profesionale pentru poliţişti se face, de regulă, o dată pe an, cu prilejul "Zilei Poliţiei Române".
(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directă a poliţiştilor se face potrivit competenţelor stabilite prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (11) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(12) Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi la art. 54 alin. (2) se poate face în tot
cursul anului.
Art. 74
(1) Evidenţa poliţiştilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia
se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(la data 14-oct-2003 Art. 74, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) La încetarea raporturilor de serviciu poliţistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe
raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea "poliţie" şi gradul militar echivalent
gradului profesional avut la data respectivă în grupa de evidenţă a Ministerului de Interne.
(3) Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor
Ministerului de Interne, în condiţiile prevăzute de lege.
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Art. 741

Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:
a) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a poliţistului, precum şi a concursurilor şi examenelor
prevăzute de prezenta lege;
b) naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.

(la data 21-iun-2016 Art. 74 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 75
Descrierea uniformei de poliţist şi a însemnelor distinctive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 76
(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române,
Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale
Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului
de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne,
Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele
de organizare a fi încadrate cu poliţişti.

(la data 02-iul-2018 Art. 76, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Competenţele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din
structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.

(la data 14-oct-2003 Art. 76 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 77
Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de
stat.
Art. 78
[textul din Art. 78 din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 79
În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste
20% vor fi angajaţi şi poliţişti care cunosc şi limba respectivă.
Art. 80
În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de credit pentru poliţişti.
Art. 81
(1) Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului de interne date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare
prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare.
Art. 82
(1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 24 iunie 2002
*) În tot cuprinsul Legii referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul
Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".

(la data 14-oct-2003 Actul modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

*) În cuprinsul legii, sintagma "coeficient de ierarhizare" se înlocuieşte cu termenul "coeficient".
(la data 02-iul-2018 Actul modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

N.R.: "(1)Poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau
o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art.
2731 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a
acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin
raportare la postul ocupat în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la
postul ocupat în condiţiile art. 2734, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu
rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.
(2)Prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art.
2746, art. 28 şi art. 583, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3)În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei
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ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (2).
(4)De prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia
şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate
pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a)le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b)aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei
instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne."

(la data 02-iul-2018 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta urgenta 53/2018 )
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LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)

- Republicată
Art. 1
Poliţia judiciară este organizată şi funcţionează în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 2
(1) Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, care au dobândit statutul de poliţist în condiţiile Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, desemnaţi prin act administrativ de
către persoana care are competenţa de numire în funcţie a acestora, după obţinerea avizului de desemnare în poliţia
judiciară prevăzut de art. 55 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, sau sunt desemnaţi şi funcţionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.

(la data 11-feb-2020 Art. 2, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
(la data 11-feb-2020 Art. 2, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prevăzuţi la alin. (2)
se face în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 11-feb-2020 Art. 2, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

(la data 11-feb-2020 Art. 2, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

*) În cazul poliţiştilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au calitatea de organe de
cercetare penală ale poliţiei judiciare, dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă (O.U.G. 20/2020)

(la data 11-feb-2020 Art. 2, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Art. II, alin. (2) din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(5) Poliţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se organizează şi funcţionează potrivit legii speciale a Direcţiei
Naţionale Anticorupţie**).
_______
**) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 21

(1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se acordă dacă poliţistul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) ocupă sau urmează să ocupe o funcţie prevăzută cu atribuţii specializate în activităţile de constatare a infracţiunilor,
de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de urmărire penală;
b) este licenţiat în drept sau este absolventul unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne care
pregăteşte poliţişti ori al unui program de formare profesională organizat, în instituţiile de formare profesională ale
Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităţilor poliţiei judiciare;
c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;
e) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
f) faţă de acesta nu s-a pus în mişcare acţiunea penală.
(2) În situaţia în care s-a dispus condamnarea poliţistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii
cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură
cu serviciul, avizul de desemnare în poliţia judiciară se acordă dacă poliţistul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute
la alin. (1) şi s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menţinerii în activitate.
(3) În situaţia în care faţă de poliţist s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de renunţare la aplicarea
pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, avizul se acordă numai în situaţia în care poliţistul îndeplineşte cumulativ
condiţiile prevăzute la alin. (1) şi hotărârea priveşte o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu
serviciul.
(4) În situaţia în care poliţistului i s-a retras avizul de desemnare în poliţia judiciară un nou aviz se acordă dacă poliţistul
îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au trecut cel puţin 2 ani de la data retragerii avizului.
(5) Condiţia prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică poliţistului care pe parcursul carierei a deţinut minimum 3 ani
calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare.
(6) Condiţia prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcţie de poliţist. Pentru poliţistul care nu
are 3 ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiţia prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările
de serviciu întocmite.
(7) De la data numirii în funcţie potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, şi până la data desemnării ca organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, poliţistul nu desfăşoară activităţi
specifice urmăririi penale.
(8) Necesitatea deţinerii sau obţinerii avizului de desemnare în poliţia judiciară se prevede în fişa postului ca o condiţie
necesară ocupării acestuia.

(la data 11-feb-2020 Art. 2 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

Art. 3
(1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, formulată de persoana care are competenţa
de numire în funcţie, este însoţită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului şi conţine referiri cel puţin
cu privire la:
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a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1);
b) atribuţiile din fişa postului.
(2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, o nouă solicitare poate fi
formulată atunci când sunt îndeplinite condiţiile privind acordarea acestuia.

(la data 11-feb-2020 Art. 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

Art. 4
(1) În statele de organizare ale unităţilor din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Direcţiei Generale
Anticorupţie, precum şi din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturile cu atribuţii specifice organelor de
cercetare penală ale poliţiei judiciare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere competenţelor privind efectuarea urmăririi penale stabilite de lege pentru
structurile Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1).

(la data 11-feb-2020 Art. 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

Art. 5
(1) Procurorul conduce, supraveghează şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală desfăşurată de
organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
(2) În desfăşurarea altor activităţi profesionale decât cele conduse şi supravegheate, potrivit legii, de către procuror,
poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare se subordonează şefilor ierarhici.

(la data 11-feb-2020 Art. 5 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

Art. 6
(1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz:
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos şi repetat de către organul de cercetare penală al poliţiei judiciare a
dispoziţiilor scrise date de procuror;
b) existenţa unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);
*) În cazul poliţiştilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au calitatea de organe de
cercetare penală ale poliţiei judiciare, dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă (O.U.G. 20/2020)

(la data 11-feb-2020 Art. 6, alin. (1), litera B. a se vedea referinte de aplicare din Art. II, alin. (2) din Ordonanta urgenta 20/2020 )

c) faţă de poliţist a fost pusă în mişcare acţiunea penală.
(la data 11-feb-2020 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(2) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condiţiile alin. (1) lit. a) se face la solicitarea procurorului
care conduce şi supraveghează activitatea de urmărire penală desfăşurată de organul de cercetare penală al poliţiei
judiciare, cu avizul consultativ al procurorului superior ierarhic şi al şefului unităţii în care este încadrat poliţistul.

(la data 11-feb-2020 Art. 6, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(21) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condiţiile alin. (1) lit. b) şi c) se face la propunerea
procurorului care conduce şi supraveghează activitatea de urmărire penală desfăşurată de organul de cercetare penală
al poliţiei judiciare, din oficiu sau în urma sesizării formulate de şeful unităţii în care este încadrat poliţistul.
(22) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare încetează, după caz:
a) la data încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului;
b) la data numirii poliţistului într-o funcţie care nu presupune existenţa avizului de desemnare în poliţia judiciară;
c) la data transferului poliţistului;
d) la data suspendării raporturilor de serviciu, cu excepţia situaţiei de suspendare pentru efectuarea concediului de
creştere a copilului;
e) la retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară.
(23) Încetarea calităţii de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare se constată, prin act administrativ, de către
persoana care are competenţa de numire a poliţistului.
(24) Avizul de desemnare în poliţia judiciară încetează de drept în situaţiile prevăzute la alin. (22) lit. a)-d). Persoana cu
competenţă de numire a poliţistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, în maximum 5 zile de la ivirea situaţiei, despre intervenirea acesteia.

(la data 11-feb-2020 Art. 6, alin. (2) completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

(3) La evaluarea profesională a poliţiştilor din cadrul poliţiei judiciare care se realizează de către şeful nemijlocit se va
ţine cont şi de referatul conducătorului parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară
activitatea aceştia.
(4) Regulamentul privind întocmirea şi comunicarea referatului prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al
ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(la data 12-dec-2014 Art. 6, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 179/2014 )
(la data 12-dec-2014 Art. 6, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3119/C/2014 )

Art. 7
(1) Pentru faptele de indisciplină săvârşite de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita ministrului afacerilor interne declanşarea
cercetării prealabile pentru angajarea răspunderii disciplinare.
(2) Răspunderea disciplinară se stabileşte în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare.

(la data 24-apr-2015 Art. 7, alin. (2) modificat de Art. IV din Legea 81/2015 )
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Art. 8
(1) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare îşi desfăşoară activitatea sub conducerea, supravegherea şi
controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia.
(2) Şefii ierarhici pot da poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară dispoziţii şi îndrumări în efectuarea activităţilor de
constatare a infracţiunilor şi de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi
penale.
(3) Organele ierarhic superioare ale poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară nu pot să dea îndrumări sau dispoziţii
privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.

(la data 11-feb-2020 Art. 8 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 20/2020 )

Art. 9
(1) Lucrătorii de poliţie judiciară din structurile teritoriale îşi îndeplinesc atribuţiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea şi
controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale, corespunzător arondării acestora.
(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel îşi exercită autoritatea şi controlul nemijlocit asupra
lucrătorilor de poliţie judiciară din circumscripţia curţii de apel.
(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi exercită autoritatea şi controlul
direct sau prin procurori desemnaţi asupra organelor de poliţie judiciară din întregul teritoriu.
Art. 10
Lucrătorilor poliţiei judiciare li se aplică prevederile Statutului poliţistului***) şi ale celorlalte acte normative în vigoare
care reglementează activitatea structurilor din care fac parte.
_______
***) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare.
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii
procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările
ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 364/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004 şi a mai
fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iunie 2005;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de
prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013,
respinsă prin Legea nr. 324/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 24 aprilie 2014
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LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice*) - Republicare
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice.
(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul
României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală.
(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute în
prezenta lege.
(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, cu
respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.
Art. 2
(1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege.
(2) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condiţiile prezentei
legi intervenţiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.
(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ,
financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea,
inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor
social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale.
(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri stimulative cu caracter economic sau de altă
natură.
(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite potrivit legii.
Art. 3
Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran,
subteran şi subacvatic:
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de
mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative,
funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii
urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie
cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios,
social, ştiinţific sau tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific,
tehnic sau al peisajului cultural.
Art. 4
(1) Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie
sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.
(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile,
imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi
concesionate, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul
Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

(la data 02-feb-2006 Art. 4, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta 21/2006 )
(la data 25-sep-2007 Art. 4, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2007 )

(3) Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta
lege.
(4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în
condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele
istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub
sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.
(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de
documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea,
documentaţia şi propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării
înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.
(8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu
îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităţilor publice locale,
care îl pot exercita în maximum 15 zile.
(9) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic
în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.
(10) În condiţiile legii, în vederea protejării monumentelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea
acestora.
(11) Monumentele istorice care se află pe teritoriul României şi care sunt proprietatea altor state sunt protejate în
condiţiile prezentei legi.
Art. 5
În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosinţă gratuită a monumentelor
istorice se va menţiona regimul de monument istoric al imobilelor şi obligaţia protejării acestora potrivit prezentei legi.
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Art. 6
(1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a
monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi.
(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile decurgând din prezenta lege revin
autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativă pe al cărei teritoriu este situat monumentul istoric sau
autorităţilor administraţiei publice centrale.
Art. 7
(1) Statul garantează şi asigură protejarea monumentelor istorice în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care elaborează
strategiile şi normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmăreşte şi asigură aplicarea lor.

(la data 23-sep-2016 Art. 7, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2016 )
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate acestora şi
autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor
istorice.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi instituţiile din subordinea acestora, precum şi autorităţile
administraţiei publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu
deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul
protejării monumentelor istorice şi îi sprijină în condiţiile legii.
TITLUL II: Protejarea monumentelor istorice
CAPITOLUL I: Monumentele istorice
Art. 8
(1) Monumentele istorice se clasează astfel:
a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală;
b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de prezenta lege.
(3) Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute la alin. (1) şi zonele de protecţie a acestora, aflate în
proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a
Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 9
(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice,
geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin
care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau
natural.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric,
în condiţiile legii.
(3) Autorităţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de
protecţie delimitate conform alin. (2).
(4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi
regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.
(5) În zonele de protecţie a monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este interzisă desfăşurarea în aer liber, în
perioada în care în cadrul acestora se desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios.
(6) Prin excepţie, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorităţii religioase care
administrează lăcaşul, în condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios.
Art. 10
(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială,
turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.
(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora sau
instituirea unor servituţi poate fi iniţiată şi aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(4) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor
istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă.
Art. 11
(1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice
modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice sunt
interzise şi se sancţionează conform legii.
CAPITOLUL II: Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice
Art. 12
(1) Inventarierea monumentelor istorice reprezintă acţiunea de strângere a totalităţii informaţiilor, documentelor,
studiilor, cercetărilor şi a documentaţiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de
monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum şi a celor
distruse sau dispărute.
(2) Inventarul monumentelor istorice reprezintă o bază de date, actualizată permanent prin operaţiunile necesare de
corelare, în vederea asigurării unei informări permanente şi exacte în legătură cu situaţia imobilelor monumente
istorice.
(3) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 8.
(4) Inventarierea şi clasarea se realizează potrivit dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege şi în conformitate cu
normele metodologice de inventariere şi clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor.
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(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autorităţile şi instituţiile publice competente comunică
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situaţia juridică a
imobilelor.
Art. 13
(1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:
1. din oficiu, în următoarele situaţii:
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor cercetări arheologice sistematice;
2. la cererea sau, după caz, la propunerea:
a) proprietarului bunului imobil;
b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe al cărui
teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză;
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor;
d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice;
e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu.
(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, de
regulă, prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele Ministerului Culturii şi Cultelor şi se înaintează
compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, care îl analizează şi îl prezintă, după caz, Comisiei
Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice spre analiză şi propuneri. Secretarul
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl
înaintează ministrului culturii şi cultelor spre aprobare.
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea sau
nedeclasarea, se comunică proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi autorităţii administraţiei publice
locale de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de cel mult 30 de zile de la
data primirii lor de la Ministerul Culturii şi Cultelor sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, după
caz.
Art. 14
(1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor au obligaţia de a comunica de îndată
proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil
declanşarea procedurii de clasare sau de declasare.
(2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor drepturi reale a declanşării procedurii de clasare şi
până la publicarea ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului
imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.
Art. 15
(1) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de
proprietarul bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicării;
contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.
(2) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia Naţională a Monumentelor Istorice susţine
hotărârea iniţială de clasare sau de neclasare, ministrul culturii şi cultelor este îndreptăţit să respingă contestaţia.
(3) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii.
(4) În cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în condiţiile legii, acesta rămâne definitiv după epuizarea căilor de
atac.
(5) În cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în condiţiile legii, acesta rămâne definitiv după 30 de zile de la
comunicarea lui în scris proprietarului şi autorităţilor administraţiei publice locale.
(6) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la data comunicării răspunsului privind neclasarea,
regimul de monument istoric al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni
înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor elemente noi care să o justifice.
(7) În situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării
declanşării procedurii de clasare, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra
bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.
Art. 16
(1) Ordinul de clasare sau de declasare se publică, prin grija Ministerului Culturii şi Cultelor, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă.
(2)

(la data 16-mar-2005 Art. 16, alin. (2) din titlul II, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2237/2004 )
[textul din Art. 16, alin. (2) din titlul II, capitolul II a fost abrogat la 23-mai-2019 de Art. VIII din Legea 105/2019]
Art. 17

(la data 24-iun-2003 Art. 17 din titlul II, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2003 )
(1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de clasare, direcţiile
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc şi comunică
proprietarului actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului
imobil în cauză, denumit Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, care însoţeşte actele de proprietate, de
concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză.
(2) Metodologia de întocmire şi conţinutul Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric se aprobă în termen de 90
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului şi se înscrie în Cartea
funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.
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Art. 18
(1) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidenţiază în
planurile de amenajare a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural
ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorităţile publice locale pot institui servituţi, pot interzice
desfiinţarea sau modificarea construcţiilor.
(3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată, de oraş istoric sau de sat istoric se
marchează printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe monumentul istoric, la intrarea în zona
construită protejată sau în oraşul istoric ori satul istoric, după caz, în conformitate cu normele metodologice aprobate
prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. Costul însemnelor distinctive se suportă de către autorităţile publice locale.

(la data 16-mar-2005 Art. 18, alin. (3) din titlul II, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2004 )
Art. 19
(1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a
unei părţi din acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică proprietarului, titularului dreptului de
administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, după caz, în maximum 5 zile de la
publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.
(3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este
declanşată din oficiu în oricare dintre situaţiile următoare:
a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie;
b) dispariţia monumentului istoric;
c) constatarea pierderii calităţii de monument istoric a imobilului.
(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării oricărei persoane
interesate.
Art. 20
Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevăzute pentru clasare.
Art. 21
(1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau
de alterare fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea
sa.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor pot declanşa procedura de clasare de urgenţă, din
oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea situaţiei imobilului
sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public
deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, al muzeului judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al
autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.
(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică imediat în scris proprietarului bunului
imobil declanşarea procedurii de clasare de urgenţă a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicării
declanşării procedurii de clasare de urgenţă până la finalizarea procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al
monumentelor istorice.
(5) Împotriva declanşării procedurii de clasare de urgenţă sau a ordinului de clasare de urgenţă, proprietarul se poate
adresa instanţei de contencios administrativ.
(6) Până la soluţionarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.
(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru
clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare completării dosarului de clasare.
Art. 22
(1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice.
(2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi se actualizează la fiecare 5 ani.
(3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor
de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice.
CAPITOLUL III: Intervenţii asupra monumentelor istorice
Art. 23
(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul
Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi
de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri
publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a
monumentelor istorice.
(3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la
alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
(4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor
acestora, sunt nule de drept.
(5) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcţiei. În situaţia în
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care aceasta nu există, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a
bunului imobil, în condiţiile legii.
Art. 24
(1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de
protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii
şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize,
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau
a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii.

(la data 13-mai-2010 Art. 24, alin. (2) din titlul II, capitolul III modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 43/2010 )

(3) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate,
personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după
caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală.
(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi
dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu
respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în
construcţii.
(5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac,
în condiţiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare.
TITLUL III: Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor
istorice
CAPITOLUL I: Instituţii
Art. 25
(1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea
prevederilor legale şi a normelor şi metodologiilor din domeniul protejării monumentelor istorice.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin convenţiile internaţionale
referitoare la protecţia monumentelor istorice, la care România este parte.
(3) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi cu titularii altor
drepturi reale asupra acestora.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor organizează
compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum şi instituţii subordonate, având drept atribuţii activităţile de
cercetare, inventariere, avizare, inspecţie şi control, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor
istorice.
Art. 26
(1) în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale
publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate, următoarele atribuţii:
1. organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a
reglementărilor din domeniu, de inspecţie şi control al monumentelor istorice;
2. avizează reglementările, normele şi metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în
care acestea sunt elaborate de alte autorităţi decât Ministerul Culturii şi Cultelor;
3. conferă, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, regimul de monument istoric;
4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi o actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani;
5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finanţării cheltuielilor
pentru protejarea monumentelor istorice;
6. emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire pentru lucrările şi intervenţiile asupra
monumentelor istorice;
7. emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele
construite protejate;

(la data 01-feb-2016 Art. 26, alin. (1), punctul 7. din titlul III, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta 10/2016 )

8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru delimitarea zonelor de protecţie a
monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a
teritoriului şi planurilor urbanistice, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;
9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate", precum şi
pentru secţiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone
construite protejate;
10. emite avizele pentru secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
planurile urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau
zone construite protejate;
11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate;

(la data 10-dec-2016 Art. 26, alin. (1), punctul 11. din titlul III, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 248/2016 )

12. iniţiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la
distrugere şi degradare;
13. coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, atestaţi de Ministerul Culturii
şi Cultelor, lucrările de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când intervenţiile sunt
finanţate total sau parţial din fondurile alocate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
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14. asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare şi respectarea
avizelor de specialitate emise, precum şi controlul propriu al şantierelor având drept obiect monumentele istorice,
indiferent de regimul de proprietate şi de grupa monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de
finanţare;
15. constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor
de cercetare penală, în cazul infracţiunilor;
16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul
experţilor şi verificatorilor tehnici;

(la data 13-mai-2010 Art. 26, alin. (1), punctul 16. din titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 43/2010 )

17. emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu
metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
18. [textul din Art. 26, alin. (1), punctul 18. din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 13-mai-2010 de Art. II, punctul 3.
din Ordonanta urgenta 43/2010]
19. avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind:
a) organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, formare, specializare şi perfecţionare a specialiştilor din
domeniul protejării monumentelor istorice;
b) prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice;
c) măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de
terorism sau în situaţii de urgenţă;
d) stabilirea planurilor şi măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamităţi sau dezastre naturale la
monumente istorice;
e) înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente istorice şi în zonele de protecţie a acestora;
f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;
20. avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;
21. susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a monumentelor istorice,
hotărăşte strategii şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă
de monumentele istorice;
22. instituie şi controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil,
în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;
23. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii, la realizarea de programe şi proiecte de protejare
a monumentelor istorice;
24. asigură funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, prin serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;
25. colaborează cu organismele internaţionale interesate şi participă, în cooperare cu acestea, la finanţarea
programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
26. exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A;
27. iniţiază, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, după caz, a Comisiei Naţionale de
Arheologie, proiecte de hotărâre a Guvernului privind acordarea statutului de oraş istoric sau sat istoric;
28. finanţează editarea şi publicarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor istorice.
(2) În situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, situaţii care privesc siguranţa naţională sau
în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite avize de urgenţă pentru intervenţii asupra
monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei
Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile.
(3) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) pct. 6-10 nu se percep taxe sau tarife.
(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 11, 17 şi 18 se percep taxe şi
tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii şi Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Cultelor şi se gestionează în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru acţiuni, proiecte şi programe în
domeniul monumentelor istorice.

(la data 16-aug-2018 Art. 26, alin. (4) din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2515/2018 )
(5) Nivelul taxelor şi tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Art. 27
[textul din Art. 27 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-dec-2009 de Art. 68, litera H. din capitolul IX din Legea
329/2009]
Art. 28
(1) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, ca
instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţat din venituri extrabugetare
şi din alocaţii de la bugetul de stat.
(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice se fac prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
fără a afecta exerciţiul financiar în curs.
(3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:
a) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-
restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii
şi Cultelor şi încredinţate prin transfer Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice;
b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate
prin hotărâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea priorităţilor şi evaluarea documentaţiilor prezentate de
persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieţei,
pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;

(la data 10-iun-2003 Art. 28, alin. (3), litera B. din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2003 )
c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, a sumelor
provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în
condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi
scop;
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d) administrarea, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea
statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propunerea eficientizării acestora prin promovarea de
proiecte şi programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori
închiriere, în condiţiile legii;
e) predarea documentaţiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrări şi recepţii finale Institutului
Naţional al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice şi arhivare;
f) punerea la dispoziţie Institutului Naţional al Monumentelor Istorice a documentelor şi informaţiilor deţinute, necesare
actualizării inventarului monumentelor istorice;
g) elaborarea reglementărilor, normelor şi metodologiilor specifice domeniului protejării monumentelor istorice privind
conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice,
contractarea şi decontarea lucrărilor;
h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice;
i) organizarea şi realizarea altor activităţi specifice atribuţiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor legale,
inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim
extrabugetar;
j)

(la data 23-nov-2007 Art. 28, alin. (3), litera J. din titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2007 )
[textul din Art. 28, alin. (3), litera J. din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 13-mai-2010 de Art. II, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 43/2010]
(4) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice preia la data înfiinţării sale întreaga bază materială de execuţie, bunuri
mobile şi imobile, care au aparţinut instituţiilor cu activitate în domeniu - Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural,
respectiv Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului.
Art. 29
În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor, se înfiinţează şi se stabilesc atribuţiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat cu
personal specializat în domeniu.
CAPITOLUL II: Organisme de specialitate

(la data 15-apr-2013 titlul III, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2173/2013 )
Art. 30
(1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism ştiinţific de specialitate în domeniul
protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii.

(la data 01-feb-2016 Art. 30, alin. (1) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta 10/2016 )

(2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice propune strategiile şi avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor
tehnico-ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice.
(3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, personalităţi, specialişti şi experţi
atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional
pentru un mandat de 2 ani.

(la data 15-feb-2011 Art. 30, alin. (3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 12/2011 )

(4) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este compusă din 21 de membri, este condusă de un preşedinte şi 4
vicepreşedinţi şi funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.
(5) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt numiţi de ministrul culturii şi cultelor la propunerea:
a) Academiei Române - 2 membri;
b) Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - un membru;
c) Ministerului Educaţiei şi Cercetării - 2 membri;
d) organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru;
e) Ministerului Culturii şi Cultelor - 15 membri, dintre care 8 propuşi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.
(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(7) Comisia Naţională a Monumentelor istorice poate alege ca membri de onoare ai săi specialişti din ţară sau din
străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi protejării monumentelor
istorice; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorităţii simple a comisiei.
(8) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură mijloacele materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice.
Art. 31
(1) Independenţa membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice în adoptarea propunerilor comisiei este
garantată prin prezenta lege.
(2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, în cadrul Biroului comisiei şi
pe secţiuni de specialitate.
(3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se constituie din 4 secţiuni pe domenii, conduse fiecare de un
preşedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani; preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

(la data 15-feb-2011 Art. 31, alin. (3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 12/2011 )

(4) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului
naţional pentru un mandat de 2 ani.

(la data 15-feb-2011 Art. 31, alin. (4) din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 12/2011 )

(5) Preşedintele împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(6) Deciziile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ale secţiunilor şi ale Biroului Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice se iau de regulă cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta
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lege.
Art. 32
(1) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia şi o reprezintă pe plan
naţional şi internaţional; preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul
ştiinţific al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.
(2) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de şeful compartimentului de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Funcţiile de secretari ai secţiunilor de specialitate ale Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de specialişti din cadrul compartimentului se specialitate al
Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 33
(1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuţii:
a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice;
b) formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice,
indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de finanţare;
c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor şi
reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de
instituţiile specializate din subordinea acestuia;
d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor
istorice;
e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice;

(la data 13-mai-2010 Art. 33, alin. (1), litera E. din titlul III, capitolul II modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 43/2010 )

f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate";
g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect
monumentele istorice sau zone construite protejate;
h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru delimitarea zonelor de protecţie a
monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate
în grupa A, ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice, precum şi pentru
proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A;
i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale,
precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone
construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

(la data 01-feb-2016 Art. 33, alin. (1), litera I. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta 10/2016 )

j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra monumentelor istorice sau inscripţionarea
monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate;
k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;

(la data 01-feb-2016 Art. 33, alin. (1), litera K. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta 10/2016 )

k1) propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra componentelor artistice ale
monumentelor istorice grupa A şi B;

(la data 01-feb-2016 Art. 33, alin. (1), litera K. din titlul III, capitolul II completat de Art. 1, punctul 4. din Ordonanta 10/2016 )

l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista
patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;
m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza
documentaţiilor de specialitate;
n) propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţământ, de formare şi specializare în
domeniul protejării monumentelor istorice.
(11) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide neclasarea numai în cazul în
care Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.
(12) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k1) se pot emite doar cu includerea propunerii
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (1^2) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 248/2016 )

(13) Ministerul Culturii şi serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (11) şi
(12).

(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (1^3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 248/2016 )

(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, menţionate la alin. (1) lit. d), g), j) şi k), pot fi delegate
comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (2) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 248/2016 )

(3) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale primesc o
indemnizaţie de şedinţă, indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o lună, stabilită prin ordin al ministrului culturii,
la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate de membru în vederea participării la lucrări, respectând condiţia ca
suma indemnizaţiilor primite lunar de un membru pentru o comisie să nu depăşească 10% din indemnizaţia lunară a
unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la şedinţele convocate de Ministerul
Culturii, respectiv de serviciile deconcentrate ale acestuia, se face şi în cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.

(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 248/2016 )
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Art. 34
(1) Comisii zonale ale monumentelor istorice funcţionează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii ca organisme ştiinţifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, din teritoriu, ale
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică.

(la data 01-feb-2016 Art. 34, alin. (1) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 6. din Ordonanta 10/2016 )

(2) Numărul, teritoriul de competenţă, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt
stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin
ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 11 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice.

(la data 01-feb-2016 Art. 34, alin. (3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 6. din Ordonanta 10/2016 )

(4) Componenţa comisiilor zonale a monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea
compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor,
respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin un arhitect,
un arheolog şi un inginer constructor.

(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (4) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 248/2016 )

(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atribuţii:
a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;
b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional, în vederea evaluării şi asigurării
fondurilor necesare;
c) analizează şi propun Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din
regiunile lor de competenţă în grupa A sau B, după caz;
d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi
reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite
protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;
e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de detaliu referitoare la monumente
istorice, zonele de protecţie ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în
grupa A;

(la data 01-feb-2016 Art. 34, alin. (5), litera E. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta 10/2016 )

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor
istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în
vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;

(la data 01-feb-2016 Art. 34, alin. (5), litera F. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta 10/2016 )

g) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte
tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia pe
componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele construite
protejate;

(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (5), litera G. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 248/2016 )

h) propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate
în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru
specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun intervenţia pe componentele artistice.

(la data 01-feb-2016 Art. 34, alin. (5), litera H. din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta 10/2016 )

i) îndeplinesc alte atribuţii date în competenţă, potrivit dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(6) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h) se pot emite doar incluzând propunerea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a comisiei zonale a monumentelor istorice.

(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (6) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 248/2016 )

(7) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau,
după caz, comisiei zonale a monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz formulate în cazurile prevăzute
la alin. (5) lit. e)-h).

(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (7) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 248/2016 )

Art. 341

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale
acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice,
respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pentru tipuri de
intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele protejate care
afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiţii, atunci
când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(la data 10-dec-2016 Art. 34 din titlul III, capitolul II completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 248/2016 )

Art. 35
(1) În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor
istorice.
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(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele atribuţii:
a) controlează, în condiţiile legii, documentele şi documentaţiile de orice fel privind conservarea, restaurarea şi
protejarea monumentelor istorice;
b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării şi protejării monumentelor istorice şi
propune luarea măsurilor legale ce se impun;
c) are acces, în condiţiile legii, la orice monument istoric, precum şi pe şantierele de cercetare sau de conservare-
restaurare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligaţia să sprijine personalul
colectivului în exercitarea atribuţiilor;
d) face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a
monumentelor istorice are dreptul să solicite şi să primească informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice
persoană fizică sau juridică, aceasta având obligaţia de a da curs solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data
emiterii cererii.
TITLUL IV: Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale
CAPITOLUL I: Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art. 36
(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale
asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:
a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei
privind folosinţa monumentului istoric, conform art. 17;
b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a
acestora în condiţiile legii;
c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al comunei respective despre orice modificări sau degradări în
starea fizică a monumentelor istorice deţinute şi aflate în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
d) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a
oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic
necunoscut anterior, asigurând păstrarea descoperirilor în condiţiile legii, până la sosirea delegatului instituţiei de
specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;
e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru
cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de
cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenţă;
f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică,
elaborarea documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării
cercetării arheologice;
g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 23;
h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform
prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte
condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;
i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi
lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei legi;
j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în
cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei legi;
k) să permită montarea şi să întreţină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului;
l) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi
de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;
m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz,
asupra monumentelor istorice.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele
istorice de categorie B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice
neatestate, cu condiţia respectării avizelor de specialitate.
(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată
producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la constatare de
către instituţiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au
următoarele obligaţii:
a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului
sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;
b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine,
precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;
c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii
contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.
Art. 37
(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul
Culturii şi Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi autorităţile administraţiei publice
locale, după caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanţă de specialitate, în condiţiile legii.
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(2) În cazul în care statul sau autorităţile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parţială sau
totală a costurilor studiilor şi documentaţiilor tehnice, precum şi, după caz, ale lucrărilor de intervenţie asupra
monumentelor istorice.
Art. 38
(1) Contribuţia financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cu destinaţia
protejării monumentelor istorice, indiferent de deţinător, poate să acopere total sau parţial costul lucrărilor de
protejare a monumentelor istorice.
(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, poate să acopere integral
sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual
sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi asigurată prin cofinanţare,
precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
(4) Situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor
menţionate la alin. (1) - (3), proporţia contribuţiei statului, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Finanţelor Publice, în
termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 18-dec-2003 Art. 38, alin. (4) din titlul IV, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2003 )
(5) În situaţiile şi în condiţiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului
sau a autorităţilor administraţiei publice locale asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie
imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
(6) Garanţia imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuţiei statului sau, după
caz, a autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost
înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea
perioadei de 10 ani de la constituirea garanţiei imobiliare.
(7) Constituirea garanţiei imobiliare în favoarea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale este scutită de taxă de
timbru.
(8) La data împlinirii termenului de 10 ani garanţia imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept.
Art. 39
(1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice,
aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de importanţă naţională sau internaţională, stabilite prin
hotărâre a Guvernului iniţiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori
parţial de la bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă
la realizarea programelor.
(2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garanţii de către
beneficiarii contribuţiei.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional, pentru care nu se datorează taxa pentru
eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire.
Art. 40
Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează pe cheltuială proprie,
integral sau parţial, lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum şi
programe şi proiecte culturale beneficiază, în condiţiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor
şi a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale.
Art. 41
(1) [textul din Art. 41, alin. (1) din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 502, alin. (1), punctul 15.
din titlul XI din Codul Fiscal din 2015]
(2) [textul din Art. 41, alin. (2) din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 502, alin. (1), punctul 15.
din titlul XI din Codul Fiscal din 2015]
(3) [textul din Art. 41, alin. (3) din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. IV din Legea 209/2017]
Art. 42
(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin moştenire un bun
imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, şi care se angajează în scris la
direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în al cărei teritoriu de competenţă se află bunul imobil în
cauză să execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare şi consolidare stabilite prin documentaţie tehnică
aprobată şi avizată în condiţiile legii.
(2) În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu încă 12 luni.
(3) În cazul neîndeplinirii în condiţiile şi în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) a obligaţiilor asumate de proprietar la
dobândirea bunului, precum şi în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau
restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcţia generală a finanţelor publice, pe baza notei de constatare a
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplică şi celor care dobândesc prin donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric.
(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale a monumentelor
istorice este scutită de plata taxelor de timbru.
Art. 43
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei de autorizare a intervenţiilor executate, în conformitate
cu dispoziţiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai
pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.
Art. 44
Proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de
autorizare pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice şi a cadrului
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construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecţie respectivă, sau prin avizul direcţiei pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL II: Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
Art. 45
(1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării
monumentelor istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;
b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv
oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;
c) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice;
d) se pot asocia între ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a
monumentelor istorice şi pot înfiinţa în acest scop instituţii şi servicii publice de interes local;
e) participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest
scop în bugetele pe care le administrează;
f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective
specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice;
g) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;
h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise
în domeniul protejării monumentelor istorice;
i) elaborează planurile anuale de gestiune şi protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi asigură monitorizarea acestora prin personalul propriu.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a
zonelor de protecţie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.
Art. 46
(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de competenţă consiliile locale au
următoarele atribuţii:
a) colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
b) în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor,
asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zonele
construite protejate şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a
degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea
avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după
caz;
f) la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de
protecţie a monumentelor istorice;
g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale în cazul în care
monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.
(2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru lucrări ce urmează a se executa la
monumente istorice, în zonele de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile emitente ale
autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 47
Primarul are următoarele atribuţii specifice:
a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu
prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric,
conform prevederilor legale, asigură menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea
lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea
pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare;
b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra
monumentelor istorice;
c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice,
hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp direcţia pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente
istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar;
e) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de
nerespectare a legii;
f) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la
monumente istorice.
Art. 48
Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
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a) cooperează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competenţă;
facilitează comunicarea dintre direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din teritoriul judeţului, respectiv ale sectoarelor în
cazul municipiului Bucureşti;
b) iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea
protejării monumentelor istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
c) sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraşelor, care nu au organizate servicii în
domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista
monumentelor istorice din grupa B şi aflate pe teritoriul administrativ al acestora;
d) [textul din Art. 48, litera D. din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 14-oct-2009 de Art. III din Legea 261/2009]
TITLUL V: Finanţarea protejării monumentelor istorice
Art. 49
(1) Protejarea monumentelor istorice se finanţează de proprietarii sau deţinătorii acestora şi poate fi cofinanţată din
fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.
(2) Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare şi de execuţie care se efectuează la monumente istorice şi
care sunt finanţate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare şi
execuţie, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
Art. 50
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare în vederea
protejării monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Autorităţile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea
monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează.
(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se prevăd:
a) credite bugetare necesare pentru finanţarea lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Oficiului
Naţional al Monumentelor Istorice;
b) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate
în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale;
c) credite bugetare destinate finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
(4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete şi din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării unor
manifestări de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracţii, un procent de 1% se virează către proprietarul
sau titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului istoric în a cărui zonă de protecţie se organizează
manifestarea; sumele astfel obţinute vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de protejare a monumentului
istoric în cauză.
Art. 51

(la data 09-dec-2002 Art. 51 din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2002 )
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care
este gestionat, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice.
(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a
sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor
în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(la data 15-feb-2008 Art. 51, alin. (2) din titlul V a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2007 )
(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile,
albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele,
videoclipurile, cârdurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice
individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie
publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care
desfăşoară activităţi economice;
c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate
în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;
d) [textul din Art. 51, alin. (3), litera D. din titlul V a fost abrogat la 26-iun-2009 de Art. 32, litera E. din Ordonanta
urgenta 77/2009]
(31) Un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în
domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Ministerul Culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare,
conservare şi consolidare la monumentele istorice; suma va fi virată către Ministerul Culturii până la data de 31 mai a
anului în curs pentru anul precedent.

(la data 02-iun-2016 Art. 51, alin. (3) din titlul V completat de Art. 1 din Legea 109/2016 )

(4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari,
titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a
monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.
(5) Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de
protecţie ale acestora.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice
operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o
sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.
Art. 52
(1) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de către Oficiul Naţional al
Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru:
a) acordarea de credite în condiţiile art. 28 alin. (3) lit. b) şi c), cu prioritate pentru lucrări de intervenţie urgentă la
monumente istorice, în funcţie de strategia protejării monumentelor istorice;
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b) finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de
documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind
monumentele istorice;
c) finanţarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru
realizarea unor programe sau proiecte culturale.
(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se actualizează, anual, prin
ordin al ministrului culturii şi cultelor.
TITLUL VI: Sancţiuni
Art. 53
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară,
contravenţională sau penală.
Art. 54
[textul din Art. 54 din titlul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 92 din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 55
(1) Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecţie şi a zonelor
protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni:

(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1) din titlul VI modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 248/2016 )

a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de clasare, asupra unui monument istoric, în
zona sa de protecţie sau în zonele protejate fără avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia,
după caz;

(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1), litera A. din titlul VI modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 248/2016 )

b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui
monument istoric;

(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1), litera B. din titlul VI modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 248/2016 )

c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum şi a taxelor şi tarifelor prevăzute de prezenta lege;
d) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 9 alin. (5) şi (6), în lipsa acordului autorităţii competente;
e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau a serviciilor
deconcentrate ale acestuia, după caz, pentru lucrările propuse la monumente istorice în zona de protecţie a acestora
ori în zonele protejate;
f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru lucrări la monumente istorice, în zonele de protecţie
ale acestora sau în zonele protejate, fără avizul Ministerului Culturii ori al serviciilor deconcentrate, după caz.

(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1), litera F. din titlul VI modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 248/2016 )

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele
menţionate la alin. (1) lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
(3) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii
lor.
Art. 56
Nivelul amenzilor prevăzute la art. 55 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 57
(1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de specialiştii direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor, de inspectorii
teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcţii sau de inspectorii Ministerului Finanţelor Publice, după caz.

(la data 25-aug-2009 Art. 57, alin. (1) din titlul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2351/2009 )
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b) constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de
către primar, preşedintele consiliului judeţean şi împuterniciţii acestora sau de către organele de poliţie, după caz.
Art. 58
Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
TITLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 59
Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protecţie
suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor,
măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.
Art. 60
(1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile şi siturile istorice, aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor,
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice în anii 1991-1992, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne în vigoare. În
termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice va actualiza
Lista monumentelor istorice, potrivit atribuţiilor stabilite prin art. 27 alin. (3).
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sunt obligate să înştiinţeze, în scris, proprietarii
sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor în cauză şi să le
transmită obligaţia privind folosinţa monumentului istoric.
Art. 61
La data intrării în vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifică după cum urmează:
"(2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare locuinţele care au avut destinaţia de case de oaspeţi, de protocol,
precum şi cele folosite ca reşedinţe pentru foştii şi actualii demnitari."
Art. 62
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000
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privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 30 noiembrie
2000, precum şi orice alte prevederi contrare.
-****-
NOTĂ:
1. Reproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 422/2001
şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 259/2006.
"Art. III
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din
Ministerul Administraţiei şi Internelor se organizează structuri specializate în prevenirea, descoperirea şi urmărirea
faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora, precum şi zonele construite
protejate.
Art. IV
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
comunică Ministerului Culturii şi Cultelor monumentele istorice şi zonele de protecţie pe care le propun în vederea
declarării de interes public naţional sau local, potrivit legii."
_______
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003;
- Legea nr. 468/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 938 din data de 20 noiembrie 2006
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ORDIN nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în
audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de
relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1) Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, astfel cum sunt
definite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare
Ordonanţa Guvernului, a celor de primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
denumit în continuare MAI.
(2) Prezentul ordin nu se aplică cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor sau propunerilor a căror procedură de soluţionare
este prevăzută în reglementări speciale.
Art. 2: Definiţii
În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) structura MAI - denumire generică ce include oricare dintre structurile prevăzute la lit. b) şi c);
b) unitate a aparatului central - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
c) instituţie MAI - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
d) compartiment pentru relaţii cu publicul - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, având atribuţii de
relaţii cu publicul;
e) compartiment de specialitate - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, care, potrivit domeniului de
activitate gestionat, poate soluţiona petiţia repartizată;
f) punct de primire - orice spaţiu utilizat de structurile MAI pentru a organiza activităţi de primire a petiţiilor sau de
primire în audienţă ori activităţi de consiliere a cetăţenilor; în această categorie intră şi spaţiile de tip ghişeu "Relaţii cu
cetăţenii";
g) consiliere - activitatea de comunicare desfăşurată la punctul de primire sau prin intermediul unor platforme de tip
Telverde, prin care se realizează sprijinul şi îndrumarea cetăţenilor privind modalitatea de soluţionare a problematicilor
sesizate, având ca obiectiv creşterea calităţii serviciului public.
Art. 3: Atribuţii specifice
(1) Conducătorii instituţiilor MAI au obligaţia să stabilească în sarcina compartimentului pentru relaţii cu publicul atribuţii
specifice privind activităţile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa Guvernului.
(2) În situaţia în care statul de organizare/statul de funcţii nu prevede un compartiment pentru relaţii cu publicul,
conducătorul instituţiei MAI are obligaţia de a desemna, prin dispoziţie/ordin, unul sau mai mulţi responsabili cu
activităţile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului.
Art. 4: Precizări suplimentare
Ori de câte ori, în prezentul ordin, se face referire la "compartiment pentru relaţii cu publicul" sau "compartiment de
specialitate", referirea se consideră a fi făcută şi la responsabilul desemnat să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 6
din Ordonanţa Guvernului sau, după caz, să soluţioneze petiţia.
CAPITOLUL II: Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
SECŢIUNEA 1: Primirea şi înregistrarea petiţiilor
Art. 5: Modalităţi de primire a petiţiilor
Structurile MAI primesc petiţiile depuse în timpul programului de lucru cu publicul ori transmise prin serviciul poştal sau
de curierat, la adresa punctului de primire, precum şi petiţiile transmise prin poşta electronică. Petiţiile pot fi primite şi
prin intermediul unui formular online, afişat pe site-ul propriu.
Art. 6: Punctul de primire şi adresa de poştă electronică
(1) Petiţiile adresate conducerii MAI sau unităţilor aparatului central se primesc la punctul de primire aflat în sediul din
municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, precum şi prin intermediul adresei de poştă electronică sau al
formularului online, afişate pe site-ul www.mai.gov.ro.
(2) Petiţiile adresate unei instituţii MAI se primesc la punctul de primire şi la adresa de poştă electronică stabilite de
conducătorul instituţiei MAI, prin dispoziţie/ordin. Dacă este cazul, pot fi stabilite puncte de primire pe domenii de
activitate gestionate.
Art. 7: Competenţa de înregistrare a petiţiilor
(1) Petiţiile se înregistrează de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(2) Petiţiile primite în alte condiţii decât cele stabilite potrivit art. 6 se remit compartimentului pentru relaţii cu publicul,
de îndată, dar nu mai mult de o zi lucrătoare de la data primirii, fără vreo altă formalitate, pentru a fi înregistrate.
Art. 8: Data înregistrării petiţiei
Data înregistrării petiţiei este data înscrisă în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit potrivit art. 37.
Art. 9: Dovada înregistrării petiţiei
(1) În cazul petiţiilor depuse în punctul de primire, se eliberează depunătorului un bon care conţine numărul şi data
înregistrării.
(2) În cazul petiţiilor transmise prin poşta electronică sau prin intermediul formularului on-line, numărul şi data
înregistrării pot fi transmise petentului, automat sau, dacă nu există această posibilitate, la solicitarea petentului, de
către compartimentul de relaţii cu publicul, printr-un mesaj ulterior.
SECŢIUNEA 2: Repartizarea şi transmiterea petiţiilor spre soluţionare

Ordinul 33/2020 M.Of. 159 din 27-feb-2020

pag. 1 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Art. 10: Aspecte generale privind repartizarea petiţiilor
(1) Petiţia se repartizează şi se transmite compartimentului de specialitate, de îndată, fără a se depăşi 3 zile de la data
înregistrării.
(2) În cazul în care pentru soluţionarea petiţiei au fost desemnate mai multe compartimente de specialitate, originalul
petiţiei se transmite la primul compartiment desemnat şi, în copie, la celelalte compartimente.
(3) În situaţia în care un petent adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, până la trimiterea răspunsului,
compartimentul pentru relaţii cu publicul conexează petiţiile şi le transmite compartimentului/compartimentelor de
specialitate.
(4) Odată cu transmiterea petiţiei, compartimentul pentru relaţii cu publicul precizează şi termenul pentru remiterea
răspunsului în vederea expedierii către petent.
(5) Petiţia repartizată greşit se restituie compartimentului pentru relaţii cu publicul, de îndată, fără a se depăşi două zile
de la data primirii, cu indicarea, pe cât posibil, a autorităţii publice, instituţiei publice sau structurii MAI considerate
competentă să formuleze un răspuns.
Art. 11: Abilitarea de a repartiza petiţii
(1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) şi b), directorul Direcţiei secretariat general (DSG) este
abilitat să repartizeze petiţiile înregistrate la DSG către unităţile aparatului central sau instituţiile MAI, spre a fi
soluţionate.
(2) Conducătorii instituţiilor MAI repartizează petiţiile sau stabilesc, prin dispoziţie/ordin, persoana în drept să le
repartizeze către propriile compartimente de specialitate, spre a fi soluţionate.
Art. 12: Repartizarea petiţiilor în funcţie de obiect
(1) Petiţia se repartizează, în funcţie de obiectul acesteia, compartimentului/compartimentelor de specialitate, potrivit
competenţelor stabilite prin actele normative care le reglementează activitatea şi celor stabilite prin art. 13-16.
(2) Repartizarea petiţiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita persoanelor care ocupă funcţii de conducere în MAI, din
competenţa de numire a prim-ministrului, se prezintă ministrului afacerilor interne, pentru a dispune, prin rezoluţie
scrisă, asupra soluţionării;
b) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, la nivel de inspector
general/similar, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), şi a conducătorilor unităţilor aparatului central se prezintă persoanelor
din conducerea MAI, conform competenţelor de coordonare a activităţii, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra
soluţionării;
c) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, alţii decât cei prevăzuţi la
lit. b), se prezintă şefilor nemijlociţi ai acestora, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra soluţionării;
d) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita unei persoane încadrate în MAI nu pot fi repartizate spre
soluţionare respectivei persoane sau unui subordonat al acesteia.
(3) În vederea pregătirii prezentării petiţiei potrivit alin. (2) lit. a) - c), compartimentul pentru relaţii cu publicul poate
solicita documentaţia întocmită de instituţiile MAI pentru formularea răspunsurilor către acelaşi petent, la petiţii
anterioare.
SECŢIUNEA 3: Soluţionarea petiţiilor
SUBSECŢIUNEA 1: Stabilirea unor competenţe de soluţionare a petiţiilor
Art. 13: Competenţa Corpului de control al ministrului
Corpul de control al ministrului soluţionează petiţiile:
a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita prefecţilor, subprefecţilor ori a personalului care ocupă
funcţii de conducere în MAI, din competenţa de numire a prim-ministrului sau a ministrului afacerilor interne, cu excepţia
şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi altor structuri similare;
b) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului unităţilor aparatului central;
c) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către
unităţile aparatului central sau de către structurile de control ale instituţiilor MAI;
d) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către ministrul afacerilor interne, indiferent de obiect.
Art. 14: Competenţa structurilor de control
(1) Structurile de control ale instituţiilor MAI soluţionează petiţiile:
a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi
altor structuri similare, a personalului care ocupă funcţii de conducere, din competenţa de numire a conducătorului
instituţiei MAI, a personalului cu funcţii de execuţie din instituţia MAI, precum şi a personalului serviciilor publice
comunitare pe care instituţia MAI le coordonează şi controlează metodologic;
b) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către
structurile din subordinea instituţiilor MAI, precum şi de către serviciile publice comunitare pe care instituţia MAI le
coordonează şi controlează metodologic;
c) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către conducătorul instituţiei MAI sau de conducerea MAI.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător structurilor MAI sau persoanelor desemnate de conducătorul
instituţiei MAI, în situaţia în care nu este organizată o structură de control.
Art. 15: Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie
Direcţia Generală Anticorupţie soluţionează petiţiile în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie
de către personalul MAI.
Art. 16: Competenţa Direcţiei Generale de Protecţie Internă
Direcţia Generală de Protecţie Internă soluţionează petiţiile în care este reclamată existenţa unor ameninţări,
vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile,
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor
clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea
cibernetică.
SUBSECŢIUNEA 2: Verificări pentru soluţionarea unor petiţii
Art. 17: Planul de verificare
(1) În situaţia în care pentru soluţionarea petiţiilor se impun verificări complexe, acestea se realizează în baza unui plan
de verificare.
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(2) Planul de verificare se aprobă de persoana abilitată să semneze răspunsul la petiţie în calitate de conducător al
autorităţii sau instituţiei publice.
(3) Planul de verificare, aprobat potrivit alin. (2), se aduce la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde urmează să
fie realizată verificarea, care are obligaţia de a facilita efectuarea acesteia. În situaţia în care acest conducător face
obiectul verificării, planul de verificare se aduce la cunoştinţa şefului său nemijlocit.
Art. 18: Raportul cu rezultatul verificărilor
(1) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport care conţine prezentarea aspectelor sesizate prin petiţie şi a
aspectelor constatate, precum şi propuneri de soluţionare a petiţiei.
(2) Principalele concluzii rezultate din verificări se aduc la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde s-a efectuat
verificarea, cu excepţia situaţiei în care acesta face obiectul verificării, când se prezintă şefului ierarhic superior.
SUBSECŢIUNEA 3: Redirecţionarea petiţiilor greşit îndreptate
Art. 19: Redirecţionarea petiţiilor
(1) Petiţiile greşit îndreptate către conducerea MAI, instituţiile MAI sau unităţile aparatului central, de petenţi sau de alte
autorităţi sau instituţii publice, sunt redirecţionate de compartimentul pentru relaţii cu publicul, în termen de cel mult 5
zile de la data înregistrării, autorităţilor sau instituţiilor publice competente.
(2) Redirecţionarea petiţiei se aduce la cunoştinţă, în scris, petentului.
SUBSECŢIUNEA 4: Soluţionarea petiţiilor
Art. 20: Redactarea răspunsului către petent
(1) Răspunsul către petent se redactează în limba română, motivat, cu respectarea normelor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi a celor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) În răspuns se indică obligatoriu numărul şi data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit
potrivit art. 37, precum şi temeiul legal al soluţiei adoptate. Numele, prenumele şi funcţia deţinută ale semnatarilor
răspunsului se trec în clar.
(3) În caz de conexare, în răspuns sunt indicate toate petiţiile la care acesta face referire.
(4) De regulă, răspunsul se redactează în două exemplare. Pentru solicitările primite prin poşta electronică, la care
răspunsul se expediază în aceeaşi manieră, se pot stabili modalităţi adecvate de întocmire a răspunsului într-un singur
exemplar.
(5) În situaţia în care petentul comunică în scris, fără echivoc, după înregistrarea unei petiţii, că nu mai doreşte răspuns
ori că petiţia nu îi aparţine, nu se mai redactează un răspuns către petent.
(6) În situaţia în care la nivelul structurii MAI se primeşte o petiţie redactată într-o altă limbă decât limba română şi nu
există posibilitatea înţelegerii conţinutului acesteia, compartimentul pentru relaţii cu publicul transmite petentului un
răspuns în limba română prin care îl informează asupra necesităţii formulării petiţiei în limba română.
Art. 21: Prezentarea spre semnare a răspunsului către petent
(1) Răspunsul către petent, împreună cu petiţia şi, dacă există, documentaţia utilizată pentru soluţionarea acesteia,
este înaintat, potrivit procedurilor de lucru stabilite, persoanelor în drept să îl semneze.
(2) În cazul în care petiţia a fost repartizată mai multor compartimente de specialitate, responsabilitatea întocmirii şi
semnării răspunsului către petent este comună, dacă nu se dispune altfel.
Art. 22: Persoane abilitate să semneze răspunsul către petent
(1) Răspunsul către petent se semnează de persoana în drept, prevăzută de Ordonanţa Guvernului, sau de persoana
împuternicită de aceasta şi de şeful/şefii compartimentului/ compartimentelor de specialitate care a/au soluţionat
petiţia.
(2) Este împuternicit să semneze răspunsul către petent:
a) conducătorul unităţii aparatului central sau conducătorul instituţiei MAI, pentru petiţia adresată conducerii MAI,
repartizată în acest sens de către DSG;
b) şeful ierarhic al conducătorului prevăzut la lit. a), în cazul aplicării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) sau b).
(3) Conducătorul instituţiei MAI poate stabili, prin dispoziţie/ordin, reguli privind persoanele împuternicite să semneze
răspunsuri la petiţiile adresate acestuia, precum şi la cele redirecţionate către acesta potrivit art. 61 din Ordonanţa
Guvernului.
Art. 23: Termenul pentru expedierea răspunsului
(1) Răspunsul către petent se expediază în termen de cel mult 30 de zile sau, dacă a fost prelungit potrivit legii, de cel
mult 45 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor. În caz de conexare, termenul curge de
la data înregistrării primei petiţii.
(2) Prelungirea termenului de transmitere a răspunsului cu cel mult 15 zile se aprobă în baza unui referat motivat
întocmit de compartimentul de specialitate. Notificarea petentului, prevăzută la art. 9 din Ordonanţa Guvernului, se
transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul înăuntrul termenului de 30 de zile.
(3) Răspunsul către petent se transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul cu cel puţin două zile lucrătoare
înainte de împlinirea termenului de răspuns prevăzut la alin. (1).
Art. 24: Expedierea răspunsului
(1) După semnare, răspunsul către petent se transmite, împreună cu petiţia, în original, compartimentului pentru relaţii
cu publicul, în vederea expedierii.
(2) De regulă, expedierea răspunsului se realizează în aceeaşi modalitate în care a fost primită petiţia sau în cea cerută
de petent. La solicitare, răspunsul poate fi înmânat direct petentului, sub semnătură de primire.
Art. 25: Clasarea petiţiilor
Petiţia se clasează, în situaţiile prevăzute la art. 7 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului, în baza unui referat
aprobat de şeful compartimentului pentru relaţii cu publicul sau la propunerea compartimentelor de specialitate. În
instituţiile MAI în care nu sunt organizate compartimente pentru relaţii cu publicul, referatul se aprobă de conducătorul
instituţiei.
Art. 26: Arhivarea documentaţiei
(1) O copie a răspunsului către petent se arhivează împreună cu petiţia.
(2) În cazul răspunsului transmis prin poşta electronică, exemplarul nr. 1 sau exemplarul unic al răspunsului se
arhivează împreună cu petiţia şi cu o dovadă privind expedierea.
(3) Răspunsul către petent returnat de către operatorul de servicii poştale din cauza imposibilităţii înmânării, însoţit de
plicul cu menţiunea privind returul, se arhivează împreună cu petiţia.
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(4) Documentele prevăzute la alin. (1) - (3) se arhivează la compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(5) La împlinirea termenelor stabilite prin acte normative, documentele arhivate potrivit alin. (1) -(3) se predau
compartimentului de arhivă.
CAPITOLUL III: Primirea în audienţă
Art. 27: Programul de primire în audienţă
(1) Primirea în audienţă la nivelul conducerii MAI se organizează de către DSG, potrivit programului de audienţe.
(2) Primirea în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se organizează de compartimentul pentru relaţii cu publicul
sau de structura de secretariat, potrivit programului de audienţe.
Art. 28: Solicitarea primirii în audienţă
(1) Cererea de primire în audienţă se formulează în scris şi trebuie să conţină datele de identificare ale solicitantului şi
obiectul solicitării.
(2) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau persoanei
din conducerea MAI care coordonează activitatea structurii MAI competentă să gestioneze problematica vizată în
solicitare.
(3) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau
persoanei desemnată de acesta.
(4) Prin rezoluţie scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluţionarea de către compartimentul de
specialitate.
(5) Dacă obiectul cererii de primire în audienţă are acelaşi conţinut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă
persoanei prevăzute la alin. (2) sau (3) ori se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la
compartimentul de specialitate, potrivit regulilor prevăzute la cap. II.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot dispune primirea în audienţă fără să existe o cerere scrisă în acest sens.
(7) Solicitantul este informat despre aprobarea solicitării de primire în audienţă, telefonic sau în scris.
Art. 29: Primirea în audienţă
(1) Primirea în audienţă are loc în spaţii adecvate acestui scop.
(2) La audienţă participă personalul desemnat, precum şi personal din cadrul compartimentului pentru relaţii cu publicul
sau al structurii de secretariat, care consemnează aspectele sesizate şi măsurile dispuse în cadrul activităţii. Dacă
există materiale referitoare la aspectele pentru care se solicită audienţa, acestea pot fi prezentate persoanei care
acordă audienţa sau valorificate în cadrul activităţii.
(3) Documentele depuse în cadrul audienţei se ataşează la cererea de primire în audienţă.
(4) Rezultatele primirii în audienţă se comunică solicitantului, fie verbal, în cadrul audienţei, fie în scris, după efectuarea
verificărilor dispuse.
(5) Măsurile dispuse cu ocazia audienţei sunt comunicate compartimentelor de specialitate vizate, prin grija structurii
de secretariat sau a compartimentului pentru relaţii cu publicul.
(6) Audienţa încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.
CAPITOLUL IV: Consilierea cetăţenilor
Art. 30: Obiectul activităţii de consiliere
(1) Fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc problematici din sfera de competenţă a MAI, primite din
partea cetăţenilor care se prezintă la punctele de primire sau prin intermediul unor platforme de tip Telverde.
(2) Nu fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc furnizarea unor informaţii care se circumscriu activităţii
unui consilier juridic, a unui avocat, expert sau executor judecătoresc ori a căror clarificare presupune consultarea altor
categorii de specialişti din afara structurilor MAI.
Art. 31: Personalul desemnat să ofere consiliere
Personalul desemnat să ofere consiliere cetăţenilor face parte din compartimentul pentru relaţii cu publicul.
Art. 32: Desfăşurarea activităţii de consiliere
(1) Cu ocazia consilierii, pe baza materialelor prezentate şi a precizărilor verbale formulate de cetăţean, personalul
desemnat furnizează îndrumări privind procedura de soluţionare a problematicilor sesizate.
(2) Dacă obiectul solicitărilor vizează aspecte din competenţa MAI, cetăţeanului îi este pusă în vedere posibilitatea
formulării unei petiţii, i se precizează, pe cât posibil, structura MAI căreia trebuie să îi fie adresată petiţia şi este
direcţionat către aceasta.
(3) Dacă obiectul solicitărilor excedează competenţei MAI, cetăţeanul este îndrumat, atunci când este posibil, către
autoritatea/instituţia competentă.
Art. 33: Reguli de identificare a personalului desemnat
Pe parcursul activităţii de consiliere desfăşurate la punctul de primire, personalul desemnat este obligat să poarte la
vedere un ecuson al cărui model este prevăzut în anexa la Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii cu publicul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004, cu modificările ulterioare, şi să
manifeste solicitudine, tact şi receptivitate faţă de problematicile sesizate.
Art. 34: Încetarea activităţii în cazul unor manifestări violente
Activitatea de consiliere încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.
CAPITOLUL V: Dispoziţii comune
Art. 35: Programul de lucru cu publicul
Programul de lucru cu publicul se stabileşte de conducătorul instituţiei MAI, astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure
relaţia cu cetăţenii între orele 8,30-16,30 şi, într-o zi pe săptămână, între orele 8,30-18,30.
Art. 36: Publicitatea unor date
Programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, adresa de contact, adresa de poştă electronică, formularele
utilizate şi alte date ale structurii MAI, considerate relevante pentru activităţile prevăzute la art. 1, se afişează în locuri
vizibile pentru public, de regulă, la punctul de primire şi, după caz, pe pagina de internet.
Art. 37: Evidenţa activităţilor
(1) Evidenţa activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se ţine în registre
dedicate acestui scop, de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(2) Registrele utilizate pot fi întocmite în format hârtie, prin completare olografă şi/sau în format electronic, cu condiţia
să asigure un istoric al modificărilor operate asupra înregistrărilor.
(3) Pentru scopuri statistice, cu ocazia înregistrării, compartimentul pentru relaţii cu publicul alocă fiecărei petiţii un
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indicativ, în funcţie de obiectul acesteia.
Art. 38: Analiza activităţilor
(1) Fiecare instituţie MAI analizează semestrial activităţile proprii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi
consiliere a cetăţenilor.
(2) Pentru unităţile aparatului central se realizează o singură analiză a activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în
audienţă şi consiliere a cetăţenilor, de către DSG.
(3) Analiza realizată potrivit alin. (1) sau (2) se prezintă conducătorului instituţiei MAI sau, după caz, persoanei care
coordonează activitatea DSG.
Art. 39: Controlul activităţilor
(1) Coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se face de către DSG.
(2) Controlul modului de gestionare a activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a
cetăţenilor, respectiv de primire, înregistrare, rezolvare a petiţiilor şi de expediere a răspunsurilor către petiţionari se
efectuează de către DSG, Corpul de control al ministrului, structurile de control sau persoanele nominalizate de
conducătorii instituţiilor MAI.
(3) Compartimentul pentru relaţii cu publicul acordă sprijin şi îndrumare compartimentelor de specialitate, pentru
gestionarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 40: Documente utilizate
(1) În activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se utilizează formulare, registre
şi alte documente, ale căror modele sunt prezentate după cum urmează:
a) formular pentru depunerea unei petiţii on-line - anexa nr. 1;
b) model "Registru de evidenţă a petiţiilor" - anexa nr. 2;
c) model "Referat de clasare" - anexa nr. 3;
d) model "Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă" - anexa nr. 4;
e) formular pentru solicitarea primirii în audienţă - anexa nr. 5;
f) model "Registru de evidenţă a persoanelor consiliate" - anexa nr. 6;
g) model "Plan de verificare" - anexa nr. 7.
(2) Pentru identificarea indicativelor prevăzute la art. 37 alin. (3) se utilizează nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 8.
(3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 41: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la
data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a
cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului Afacerilor Interne*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
_____
*)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire,
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

ANEXA nr. 1:
MODEL
Formular pentru petiţii on-line
Petent: |__________________________| (Nume şi prenume sau denumirea organizaţiei legal constituite)
Adresa de corespondenţă:
Localitatea: |_________________| Str.: |__________________________________|
Număr: |___________| Bloc: |_________| Scara: |____________| Apartament: |______________|
Judeţ/sector: |________________|
E-mail: |__________________________|
Telefon de contact: |____________________________|
Conţinutul petiţiei (max. 1000 de caractere):
 
 
 
 
 

Dacă doriţi să ataşaţi un fişier acestei sesizări, încărcaţi-l aici:
Ataşează fişiere

Sunt acceptate fişiere cu extensia .pdf,.zip,.jpeg,.jpg, care nu depăşesc 1Mb şi nu conţin diacritice în denumire.
Cod de validare
(completaţi câmpul cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos):
|__________|

Apăsaţi butonul PRIMITE o singură dată şi aşteptaţi mesajul de răspuns.
Trimite

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne în scopul soluţionării cererii. În
vederea realizării acestui scop, datele pol fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada
necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale
sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind
protecţia dalelor printr-o cerere trimisă la adresa .............. sau la adresa de poştă electronică: ................. . Mai multe
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informaţii puteţi obţine accesând site-ul .......
ANEXA nr. 2:
MODEL
Registru de evidenţă a petiţiilor
1. DATE DESPRE PETIŢIE

Nr. de
înregistrare

a petiţiei

Data
înregistrării

petiţiei
Zi/lună/an

Instituţia/Autoritatea
publică/Structura
MAI de la care s-a
primit şi nr. adresă

Numele,
prenumele/Denumirea

petentului şi adresa
de corespondenţă

Modalitatea
de

transmitere
a petiţiei
de către
petent

Conţinutul
pe scurt al

petiţiei

Indicativ
atribuit

Termen
de
rezolvare

        

2. DATE DESPRE SOLUŢIONAREA PETIŢIEI

Data luării unei
măsuri/întocmirii/primirii
unui document Zi/luna/an

Modul de
soluţionare

(de
exemplu:

cine a dispus
soluţionarea

şi textul
dispoziţiei

sau al
măsurii,

după caz;
termenul
dispus)

Unde s-a
îndrumat/redirecţionat

petiţia

Numărul şi data
răspunsului

către
petent/instituţie

Data
clasării

Unde
s-a

clasat

Observaţii
(se

menţionează
situaţiile de
conexare)

       

ANEXA nr. 3:
MODEL
Referat de clasare a petiţiei
ANTET
.................
Nesecret
Localitatea
Nr. ........................
Din .........................
Exemplar nr. ..........
Aprob
De acord
(Şeful nemijlocit)
Vă prezint, alăturat, petiţia numitului(ei) ....................................................................................
din (adresa de corespondenţă) .............................................................., înregistrată cu nr. .................. din
.................., prin care se solicită:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Întrucât
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................., în conformitate cu prevederile art. ..... din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, vă rog să aprobaţi clasarea lucrării.

Lucrătorul care întocmeşte referatul
(gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA nr. 4:
MODEL
Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă

INTRARE
(partea stângă a registrului)

Nr. crt.
Numele, prenumele şi adresa de
domiciliu/reşedinţă ale persoanei

primite în audienţă
Data primirii în audienţă

Persoana care acordă audienţa şi
personalul desemnat să participe la

audienţă
1.    
2.    
3.    

IEŞIRE
(partea dreaptă a registrului)

Probleme ridicate cu ocazia
audienţei

Pe scurt, hotărârea luată faţă de problemele ridicate,
menţiuni despre depunerea unei petiţii sau a altor

materiale

Semnătura persoanei care a
acordat audienţa

   
   
   

ANEXA nr. 5:
Formular privind solicitarea primirii în audienţă
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Denumirea şi adresa poştala a structurii MAI la conducerea căreia se solicită audienţa
CERERE PENTRU PRIMIREA ÎN AUDIENŢĂ
Vă rog să aprobaţi cererea mea de primire în audienţă la:
|_| Conducătorul ........ (structura MAI)
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|_| Altă persoană ......... (se înscrie de solicitant)
Date de identificare a solicitantului
Subsemnatul, numele şi prenumele |____________________| Cetăţenia |________________|
Adresa |_______________________________________| (strada, numărul, blocul, scara, apartamentul)
Localitatea |____________________________| Sector |_________________________|
Telefon |__________________| Fax |________________| E-mail |_________________________|
Petentul este rugat să precizeze obiectul audienţei în acest spaţiu (inclusiv pe verso, dacă este nevoie) sau să
anexeze, la prezenta cerere, un memoriu privind aspectele pe care doreşte să le prezinte cu ocazia audienţei
 
 
 
 
 
 

Data |___________________| Semnătura |_____________________|
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne în scopul gestionării activităţii de
primire în audienţă la conducerea ................................ . În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor
terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit
legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne pot să îşi
exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa
......................... sau la adresa de poştă electronică: ............................. . Mai multe informaţii puteţi obţine accesând
site-ul ............................ (ex. https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/oficiul-responsabilului-
cu-protectia-datelor-personale/)
ANEXA nr. 6:
MODEL
Registru de evidenţă a persoanelor consiliate

INTRARE
(partea stângă a registrului)

Nr. crt.
Numele, prenumele şi adresa de

domiciliu/reşedinţă ale persoanei care
solicită consiliere

Data primirii şi persoana care acordă consilierea

1.   
2.   
3.   

IEŞIRE
(partea dreaptă a registrului)

Probleme ridicate cu
ocazia consilierii

Pe scurt, rezultatele consilierii
(oferirea pe loc a informaţiei solicitate/redirecţionarea

petentului/depunerea unei petiţii cu precizarea nr. de înregistrare)
Observaţii

   
   
   

ANEXA nr. 7:
MODEL
Plan de verificare a petiţiei
ANTET
.................
Nesecret
Localitatea
Nr. ........................
Din .........................
Exemplar nr. ..........
Aprob
De acord
(Şeful nemijlocit)
Plan de verificare a aspectelor sesizate în Petiţia nr. ..........
1. Aspecte sesizate
.............................................................................................................
2. Activităţi ce vor fi efectuate
............................................................................................................
3. Persoane nominalizate pentru efectuarea verificărilor şi perioada de timp în care va fi efectuată verificarea
...........................................................................................................

Lucrătorul care întocmeşte planul
(gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA nr. 8: Nomenclator de indicative
a) Petiţii privind îmbunătăţirea activităţii structurilor MAI - 1
b) Petiţii în care este reclamată activitatea unei structuri MAI - 2
c) Petiţii în care sunt sesizate fapte de discriminare sau hărţuire, pretins a fi săvârşite de personalul MAI - 3
d) Petiţii în care este reclamată utilizarea excesivă a forţei de către personalul MAI - 4
e) Petiţii în care este reclamată neînregistrarea unor sesizări ale cetăţenilor - 5
f) Petiţii în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie de către personalul MAI - 6
g) Petiţii în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului MAI, altele decât cele prevăzute la lit.
c) - f) - 7
h) Petiţii în care este reclamată existenţa unor ameninţări, vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la
tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi
capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
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Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea cibernetică - 8
i) Solicitări de primire în audienţă - 9
j) Reveniri pe aceeaşi problematică - 10
k) Petiţii care excedează competenţei MAI, redirecţionate la alte instituţii/autorităţi publice - 11
l) Alte cereri - 12
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 27 februarie 2020
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ORDIN nr. 212 din 23 septembrie 2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile
autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de
Informaţii Schengen
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea
cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie
1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie
(SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului
de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen) şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011,
În temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional
de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezentul ordin reglementează activităţile ce trebuie întreprinse de autorităţile naţionale competente din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzacţii cu semnalările
din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen, precum şi modalitatea de exercitare a dreptului de
acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem.
(2) Prezentul ordin reglementează şi activităţile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o
semnalare din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen.
Art. 2
În cuprinsul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul
de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes
Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente;
b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene
şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi
securităţii naţionale pe teritoriile acestora;
c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de
către autorităţile naţionale competente;
d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS şi copia
naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române;
e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse
unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor
şi bunurilor ori asigurării ordinii şi siguranţei publice şi prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale;
f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS;
g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;
g1) semnalare naţională - semnalare de interes naţional sau semnalare de interes Schengen;
g2) semnalare străină - semnalarea introdusă de o autoritate a unui stat membru, altul decât România, în SIS;

(la data 14-feb-2012 Art. 2, litera G. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 37/2012 )

h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit
art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de
Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen;
i) stat membru - stat care utilizează SIS;
j) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS;
k) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după
identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;
l) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi
care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare;
m) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane
sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;
n) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informaţii
suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;
o) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de
informaţii suplimentare între statele membre;
p) controlul discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost
introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului
la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate
despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;
q) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în
baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege;
r) utilizator final - personalul autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atribuţiilor de serviciu
să efectueze tranzacţii cu semnalările din N.SIS.
s) aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE" - aplicaţie informatică ce permite schimbul de date şi informaţii, prin intermediul
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unor câmpuri predefinite, dintre Biroul SIRENE naţional şi autorităţile naţionale competente. Aplicaţia este disponibilă pe
site-urile de Intranet ale acestor autorităţi.

(la data 14-feb-2012 Art. 2, litera R. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 37/2012 )

Art. 3
(1) Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI sunt:
a) Poliţia Română;
b) Poliţia de Frontieră Română;
c) Jandarmeria Română;
d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;
e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD;
f) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV;
g) Direcţia Generală de Paşapoarte, denumită în continuare DGP.
(2) În cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidenţa diferitelor categorii de
persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activităţilor poliţieneşti specifice şi care sunt administrate de către
structurile subordonate MAI.
(3) Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI
pot organiza în administrarea lor şi alte baze de date.
Art. 4
Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări:
a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării;
b) semnalări cu privire la persoane dispărute;
c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;
e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;
f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin
care se interzice şederea pe teritoriul României.
CAPIT OLUL II: Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 5
(1) Crearea unei semnalări naţionale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european
de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională reprezintă introducerea unui set
de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea se realizează de către structura Poliţiei Române care a solicitat emiterea mandatului european de
arestare ori a mandatului de urmărire internaţională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de
către poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la
nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(la data 14-feb-2012 Art. 5, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 37/2012 )

Art. 6
(1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias)
ce pot fi introduse separat;
b) sexul;
c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
d) măsura de urmat.
(2) Structurile de poliţie prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, şi următoarele date cu
privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia,
menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul
infracţiunii.
(3) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează, ca date adiţionale, în mod obligatoriu, un fişier în
format PDF cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare şi, atunci când este disponibilă, o
traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.
Conform specificaţiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fişierului cuprinzând mandatul european de arestare
scanat este de 2 MB.

(la data 14-feb-2012 Art. 6, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 37/2012 )

(4) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează fotografia cea mai recentă şi amprentele persoanei în
cauză, dacă sunt disponibile. Conform specificaţiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fişierului cuprinzând
fotografia este de 1 MB, iar a fişierului cuprinzând amprentele este de 3 MB.

(la data 14-feb-2012 Art. 6, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 37/2012 )

Art. 7
(1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de poliţie menţionate la art. 5 alin. (2) transmit
Biroului SIRENE naţional următoarele documente, numai în format electronic:
a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentinţa penală de internare
medicală care a stat la baza emiterii mandatului european de arestare;

(la data 14-feb-2012 Art. 7, alin. (1), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 37/2012 )

b) sentinţa penală sau rechizitoriul, doar în cazul în care nu există descrierea faptei în mandatul european de arestare
sau mandatul de executare a pedepsei închisorii, inclusiv menţiuni privind prejudiciul, atunci când acesta este precizat;

(la data 14-feb-2012 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 37/2012 )

c) cazierul judiciar;
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d) informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) se transmit şi toate datele obţinute referitoare la zonele în care a fost semnalată
persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate şi alte date care să conducă la localizarea
acesteia.
(3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de
arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională se efectuează după validarea
acesteia de către Biroul SIRENE naţional.
(4) În situaţia în care Biroul SIRENE naţional nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de poliţie
care a iniţiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate.
Art. 8
(1) Dacă pe numele aceleiaşi persoane este emis de către autorităţile judiciare din România un alt mandat european de
arestare sau mandat de urmărire internaţională, acesta se ataşează semnalării anterioare.
(2) Structura de poliţie sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de
urmărire internaţională transmite structurii de poliţie care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european
de arestare ori noul mandat de urmărire internaţională, pentru ataşarea acestuia la semnalarea anterioară.
(3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de
urmărire internaţională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE naţional.
Art. 9
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reţine persoana în cauză, predă persoana, pe
bază de proces-verbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii
criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi
informează Biroul SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului
naţional de tip G prevăzut în anexa nr. 1, precum şi telefonic şi prin fax/e-mail.

(la data 14-feb-2012 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 37/2012 )

Art. 10
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată
pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reţine persoana în cauză, predă persoana, pe bază de proces-
verbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la
nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi informează Biroul
SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de tip G,
precum şi telefonic şi prin fax/e-mail.
(2) În situaţia în care utilizatorul final nu are certitudinea că s-a realizat un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare
străină, acesta poate solicita Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul
semnalării, prin intermediul formularului naţional de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5. Răspunsul la solicitare se
transmite de către Biroul SIRENE naţional prin intermediul aceluiaşi tip de formular, în cel mai scurt timp, dar nu mai
târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă
scrisă.
(3) Până la primirea răspunsului prevăzut la alin. (2), utilizatorul final predă persoana care face obiectul semnalării, pe
bază de proces-verbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii
criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti,
comunicând acest fapt, telefonic şi în scris, Biroului SIRENE naţional. Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul
structurii din care fac parte poliţiştii care au preluat persoana care face obiectul semnalării.

(la data 14-feb-2012 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 37/2012 )

Art. 11
(1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată de către poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de
investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din
cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în
procedura judiciară de extrădare, după caz.

(la data 14-feb-2012 Art. 11, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 37/2012 )

(2) Odată cu prezentarea persoanei menţionate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă şi cel puţin
următoarele documente:
a) semnalarea SIS, precum şi formularele A şi, eventual, M, aferente acesteia, primite de la Biroul SIRENE naţional;

(la data 14-feb-2012 Art. 11, alin. (2), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 37/2012 )

b) mandatul european de arestare, ataşat la semnalarea SINS/SIS, după operaţionalizarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie;
c) fotografia persoanei în cauză, dacă este ataşată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date naţionale;
d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este ataşat la
semnalarea SINS/SIS;
e) proces-verbal de depistare;
f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare.
(3) Predarea persoanei arestate autorităţilor din statul solicitant se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au
competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională
în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în
scris, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G, utilizând
aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE".
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(la data 14-feb-2012 Art. 12, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 37/2012 )

(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se
efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
(4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în
acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
(1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem
numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislaţiei naţionale în vigoare,
dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de poliţie care a
introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a semnalărilor.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau
extrădării poate fi prelungită de către structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării
necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi în urma validării de către Biroul SIRENE naţional.
Art. 14
Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării
poate fi:
a) ştergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost
solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 13 alin. (3);
b) ştergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau
extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea ştergerii de către Biroul SIRENE
naţional, în următoarele cazuri:
(i)după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării;
(ii)dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem.
CAPITOLUL III: Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 15
(1) În SINS şi apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute:
a) persoane dispărute care trebuie localizate;
b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare;
c) minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali.
(2) Semnalările introduse în SINS şi SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele menţionate mai sus, face parte
persoana dispărută.
Art. 16
(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de
la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de
investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, precum şi din cadrul serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

(la data 14-feb-2012 Art. 16, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 37/2012 )

(3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Poliţiei Române menţionează dacă semnalarea este de interes Schengen
sau este doar de interes naţional, cu excepţia semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15
alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS şi în SIS, la momentul implementării în baza de date "Urmăriţi".
(4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel puţin următoarelor date:
a) nume şi prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce
pot fi introduse separat;
b) sexul;
c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
d) măsura de urmat.
(5) O fotografie recentă şi amprentele digitale ale persoanei se ataşează la semnalare, în cazul în care acestea sunt
disponibile. În situaţia în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia
se transmite Biroului SIRENE naţional portretul vorbit al minorului.
Art. 17
În vederea efectuării schimbului de informaţii suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE naţional, printr-un formular
naţional de tip M - persoane, următoarele informaţii, dacă acestea sunt disponibile:
a) date privind dispariţia, cum ar fi locul, data şi ora dispariţiei sau circumstanţele dispariţiei;
b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înălţimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea
ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularităţi psihologice - predispus la suicid, boli
mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariţiei,
fotografia;
c) persoane care pot însoţi persoana dispărută.
Art. 18
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană dispărută contactează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, informează electronic Biroul
SIRENE naţional, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de tip G, şi
realizează activităţile prevăzute la art. 20.

(la data 14-feb-2012 Art. 18 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 37/2012 )

Art. 19
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută
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ia toate măsurile, potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgenţă
Biroul SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de
tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20.

(la data 14-feb-2012 Art. 19, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 37/2012 )

(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la
solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane.
Art. 20
După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activităţi:
a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie
localizate (adulţi sănătoşi), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se
cere consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către biroul SIRENE din
statul membru solicitant şi i se permite continuarea deplasării. În lipsa consimţământului, biroul SIRENE al statului
membru solicitant va li informat doar despre localizarea persoanei. Consimţământul persoanei va fi luat prin intermediul
formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu ştie să scrie, formularul este completat de către
utilizatorul final, pe baza datelor obţinute de la aceasta. În cazul refuzului persoanei de a completa declaraţia cu privire
la comunicarea adresei la care locuieşte, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna
informaţiile privind localizarea persoanei. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din documentele de
identitate prezentate, precum şi din declaraţia persoanei. Biroul SIRENE naţional este informat despre realizarea
rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular naţional de tip G;
b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare
trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare, după identificare, utilizatorul final anunţă serviciile medicale de urgenţă
pentru asigurarea asistenţei de specialitate până la internarea, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene
sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie ori unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat.
Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de
tip G;
c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdicţie
care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali, după identificare, la propunerea direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe al cărui teritoriu a fost
localizată persoana în cauză, minorul este plasat în regim de urgenţă într-un serviciu destinat protecţiei speciale a
copilului separat de părinţii săi, temporar sau definitiv, în condiţiile legii, respectiv persoana pusă sub interdicţie este
admisă într-un centru rezidenţial destinat persoanei adulte. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul
SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G.

(la data 14-feb-2012 Art. 20 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 37/2012 )

Art. 21
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, prin intermediul unui formular naţional de tip G,
structura Politiei Române care a introdus semnalarea.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
(4) Biroul SIRENE naţional poate acorda asistenţă în ceea ce priveşte schimbul de date/informaţii referitoare la
activităţile de preluare a persoanelor dispărute.
(5) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din
categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră,
va informa de îndată Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip H, prevăzut în anexa nr. 2, iar
apoi va aplica măsurile prevăzute la art. 20 lit. a).

(la data 14-feb-2012 Art. 21, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 37/2012 )

(6) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională referitoare la o
persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului
pozitiv, Biroul SIRENE naţional informează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui
formular naţional de tip H, despre modificarea apărută şi solicită ştergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai
târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă
scrisă.
Art. 22
(1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării
scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE naţional şi
structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de poliţie
care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării
referitoare la expirarea valabilităţii semnalării.
Art. 23
Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 22 alin. (3);
b) manual, de către structura Poliţiei Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situaţii:
(i)după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a);
(ii)după internarea/plasarea sub protecţie, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c).
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CAPIT OLUL IV: Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 24
Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS
pentru următoarele categorii de persoane:
a) martori;
b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în
legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;
c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din
cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;
d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.
Art. 25
(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la
nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF.
(3) COC-IGPF primeşte solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări şi din partea organelor de urmărire
penală din cadrul altor autorităţi publice, precum şi din partea instanţelor de judecată. Semnalările se introduc în termen
de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi
actualităţii datelor cuprinse în semnalare.
(31) În situaţia în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute Sa art. 24 nu conţine datele minime şi
obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obţinute cu ocazia activităţilor derulate în cadrul
cooperării cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare, COC-IGPF
va remite solicitarea de introducere a semnalării autorităţii solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în baza
de date prevăzută la alin. (1).

(la data 14-feb-2012 Art. 25, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din Ordinul 37/2012 )

(4) Fotografiile şi amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile.
Art. 26
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară contactează COC-IGPF şi informează Biroul SIRENE
naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin formularul naţional de tip G.

(la data 14-feb-2012 Art. 26 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 37/2012 )

Art. 27
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în
vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile, potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului
semnalării, precum şi măsuri de informare în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia
"Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G.

(la data 14-feb-2012 Art. 27, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 37/2012 )

(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul
SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de
8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.
Art. 28
(1) După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final aduce la cunoştinţa persoanei că este căutată
în vederea participării la o procedură judiciară şi obţine informaţiile referitoare la adresa unde locuieşte sau la care
poate fi citată, în conformitate cu legislaţia naţională.
(2) Persoanei i se ia o declaraţie scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele
menţionate la alin. (1). În cazul persoanei prevăzute la art. 24 lit. a)-c) care refuză să completeze declaraţia cu privire
la comunicarea adresei la care locuieşte, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna
informaţiile privind localizarea persoanei respective. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din
documentele de identitate prezentate, precum şi din declaraţia persoanei. Pentru transmiterea informaţiilor referitoare
la localizarea persoanei în cauză către Biroul SIRENE naţional nu este necesar consimţământul persoanei. După
obţinerea acestor informaţii, persoanei respective i se permite continuarea deplasării.

(la data 14-feb-2012 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 19. din Ordinul 37/2012 )

(3) În cazul în care utilizatorul final obţine un rezultat pozitiv la o semnalare naţională privind o persoană din categoria
prevăzută la art. 24 lit. d), acesta reţine persoana şi contactează cea mai apropiată unitate de poliţie în vederea punerii
în aplicare a măsurii educative care implică privarea de libertate.

(la data 14-feb-2012 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 20. din Ordinul 37/2012 )

Art. 29
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional informează de îndată COC-
IGPF, prin intermediul unui formular naţional de tip G.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
Art. 30
(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS
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numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art.
25 alin. (2), cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară
poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în
SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării.
(4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice sau
a instanţelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesităţii
prelungirii valabilităţii semnalărilor.
Art. 31
Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 30 alin. (3).
b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situaţii:
(i)la obţinerea unui rezultat pozitiv;
(ii)în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării.
CAPITOLUL V: Semnalări cu privire la persoane şi bunuri, în scopul realizării unor controale discrete
Art. 32
(1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror
obiectiv îl reprezintă prevenirea şi combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securităţii
naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române de către
COC-IGPF sau în baza de date "Supraveghere Operativ-Informativă" (SOI) de la nivelul Poliţiei Române de către
structurile operative anume desemnate şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop
îl reprezintă prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de
date SOI de la nivelul Poliţiei Române de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în
domeniul siguranţei naţionale, şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea
solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactităţii şi
actualităţii datelor cuprinse în semnalare.
(4) În situaţia în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţine datele minime şi
obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obţinute cu ocazia activităţilor derulate în cadrul
cooperării prevăzute la alin. (3), COC-IGPF, structurile operative anume desemnate şi Biroul SIRENE naţional, după
caz, vor remite solicitarea de introducere a semnalării autorităţii solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în
bazele de date prevăzute la alin. (1).

(la data 14-feb-2012 Art. 32, alin. (3) din capitolul V completat de Art. I, punctul 21. din Ordinul 37/2012 )

Art. 33
Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile,
aeronavele şi containerele.
Art. 34
(1) Controlul discret are ca scop obţinerea de date şi informaţii privind:
a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
b) locul, data sau motivul verificării;
c) ruta şi destinaţia călătoriei;
d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau aeronavei despre care
se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză;
e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
f) bunurile transportate;
g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se obţin în mod legendat.
Art. 35
(1) La solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, Biroul SIRENE naţional întreprinde
demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale
discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu
obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesul naţional. Acest
indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţilor competente ale statului membru
solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
(2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE naţional adaugă un indicator de
validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2) şi informează de îndată structura solicitantă.
Art. 36
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională prevăzută la art. 32 informează
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G, Biroul SIRENE
naţional.
(2) Se culeg şi se transmit maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1),
fără a periclita caracterul discret al activităţii După obţinerea acestor informaţii sau a unei părţi dintre acestea, se
permite continuarea deplasării persoanei care face obiectul unei semnalări în scopul realizării controlului discret sau a
persoanei ce deţine bunul care face obiectul semnalării introduse în acest scop.

(la data 14-feb-2012 Art. 36 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 22. din Ordinul 37/2012 )

Art. 37
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor
controale discrete ia toate măsurile pentru a culege şi transmite maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre
cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii.
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(2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional,
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G, şi transmite
informaţiile obţinute în urma controlului discret.

(la data 14-feb-2012 Art. 37, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 23. din Ordinul 37/2012 )

Art. 38
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională introdusă în
scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, autorităţile care au
introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G.
(2) În cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu
atribuţii în domeniul siguranţei naţionale care au solicitat introducerea semnalării.
Art. 39
(1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în
SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada
de un an pentru persoane şi 5 ani pentru bunuri.
(2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către
structurile prevăzute de art. 32, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi
(2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea
valabilităţii.
Art. 40
Ştergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se
realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit
art. 39 alin. (3);
b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), în următoarele situaţii:
(i)după realizarea scopului pentru care au fost introduse;
(ii)dacă motivul introducerii nu mai există.
CAPITOLUL VI: Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 41
(1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca
probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele:
a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave;
b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare
exterioare şi containere;
c) arme de foc;
d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere,
documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României, şi documentelor de călătorie furate,
însuşite ilegal, pierdute sau anulate;
f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;
g) bancnote;
h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
(2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS şi în situaţiile
în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România.
Art. 42
Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informaţii în SINS/SIS necesare
identificării bunului, în funcţie de categoria din care face parte, din următoarele baze de date:
a) bazele de date "Obiecte", "Furt-auto" şi "RNA" de la nivelul Poliţiei Române şi baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei
de Frontieră Române, pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos;
b) bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul naţional informatic de evidenţă a
paşapoartelor simple la nivelul DGP, Sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a
Vehiculelor Înmatriculate (EVA) la nivelul DRPCIV, Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei (SNIEP) la
nivelul DEPABD şi Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI, pentru bunurile prevăzute la
art. 41 alin. (1) lit. d)-f) declarate pierdute sau notificate emitentului de către orice autoritate publică naţională ca fiind
pierdute ori cele anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o acţiune mecanică;
c) bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul naţional informatic de evidenţă a
paşapoartelor simple la nivelul DGP, EVA la nivelul DRPCIV, SNIEP la nivelul DEPABD şi SIMS la nivelul ORI, pentru
bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d)-f) notificate emitentului de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României ca fiind declarate pierdute ori furate în străinătate.

(la data 14-feb-2012 Art. 42 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 24. din Ordinul 37/2012 )

Art. 43
Competenţa introducerii semnalărilor aparţine:
a) pentru Poliţia Română, structurilor de investigaţii criminale şi structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase
de la nivel central şi teritorial până la nivelul poliţiilor orăşeneşti;

(la data 14-feb-2012 Art. 43, litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 25. din Ordinul 37/2012 )

b) pentru Poliţia de Frontieră Română, COC-IGPF;
c) pentru autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b) şi c), instituţiilor în cauză, doar la nivel central.

(la data 14-feb-2012 Art. 43, litera C. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 25. din Ordinul 37/2012 )
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Art. 44
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare
la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea
confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea şi
informează electronic Biroul SIRENE naţional, utilizând aplicaţia Formulare "SIS/SIRENE", prin intermediul formularului
naţional de tip G.
(2) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, utilizatorul final care obţine un
rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul structurilor specializate, în
funcţie de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale.
(3) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare naţională introdusă de către autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b),
documentele identificate sunt transmise autorităţilor emitente ale acestora, care vor notifica structura care a introdus
semnalarea în vederea ştergerii acesteia. Dacă documentul identificat este reţinut pentru a fi folosit ca probă într-o
procedură judiciară penală legată de folosirea documentului respectiv, se vor comunica autorităţii care a introdus
semnalarea respectivă informaţiile necesare în vederea ştergerii semnalării, cu menţionarea motivului pentru care
documentul a fost reţinut la unitatea utilizatorului care a identificat documentul.

(la data 14-feb-2012 Art. 44 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 26. din Ordinul 37/2012 )

Art. 45
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la
art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca
probă în cadrul unei proceduri penale, şi informează, în regim de urgenţă, Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-
mail, prin intermediul formularului naţional de tip G.
(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia.
Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip P,
prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular
naţional de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.
(3) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, utilizatorul final care obţine un
rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul structurilor specializate, în
funcţie de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale.
(4) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un vehicul, utilizatorul final îl va putea prelua în vederea
indisponibilizării la sediul unităţii de poliţie doar în cazul deschiderii unui dosar penal sau dacă acesta face obiectul unei
cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, transmisă autorităţilor române sub forma comisiei
rogatorii sau ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată. În toate
celelalte cazuri, vehiculul este lăsat persoanei în posesia căreia a fost identificat.
(5) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documente, structura centrală din care face
parte utilizatorul final, după realizarea schimbului de informaţii, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cu autoritatea
străină care a introdus semnalarea, va transmite documentul identificat reprezentanţei diplomatice a statului emitent în
România.
(6) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documentele eliberate de autorităţile naţionale
competente române, după schimbul de informaţii suplimentare, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cu autoritatea
străină care a introdus semnalarea, documentele identificate sunt transmise structurilor emitente ale documentelor
respective, cu excepţia cazurilor în care documentul este solicitat de către autoritatea străină care a introdus
semnalarea cu privire la acel document, în vederea folosirii ca probă în cursul unei proceduri judiciare penale. Biroul
SIRENE naţional va notifica, prin canale specifice, Biroul SIRENE al statului emitent al semnalării în vederea ştergerii
acesteia, deoarece scopul pentru care a fost introdusă semnalarea a fost realizat.
(7) În cazul în care, în urma schimbului de informaţii suplimentare dintre Biroul SIRENE naţional şi Biroul SIRENE al
statului care a introdus semnalarea referitoare la documentele eliberate de autorităţile competente, se stabileşte că
utilizatorul final nu trebuie să dispună măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării documentului potrivit legislaţiei
penale sau procesual penale, acesta poate fi lăsat în posesia titularului, numai dacă nu a fost deja anulat de către
autoritatea emitentă, la momentul declarării pierderii sau furtului.
(8) În cazul colantelor de viză/permiselor de şedere false/falsificate aplicate într-un document de călătorie valabil,
utilizatorul final va anula colantul de viză/permisul de şedere fals/falsificat, va restitui documentul de călătorie titularului
şi îi va întrerupe călătoria. În acest caz se va anunţa Biroul SIRENE naţional cu privire la obţinerea unui rezultat pozitiv,
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G.
(9) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la
art. 41 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), în cursul unei proceduri de emitere a unui act administrativ, întrerupe procedura de
emitere a acestui act şi înaintează de urgenţă toate documentele aferente acestei operaţiuni unităţii de poliţie
competente, care procedează potrivit alin. (1).

(la data 14-feb-2012 Art. 45, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 27. din Ordinul 37/2012 )

Art. 46
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind bunurile
prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE naţional informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin
transmiterea unui formular naţional de tip G.
(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), Biroul SIRENE naţional poate solicita structurii care a introdus semnalarea
informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea
acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui
formular naţional de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular
naţional de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.
(3) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de
rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M.
(4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
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primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M sau de tip P, după caz.
Art. 47
(1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară
realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 10 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art.
43, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile
prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la
expirarea valabilităţii semnalării.
Art. 48
Ştergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 47 alin. (3);
b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situaţii:
(i)după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;
(ii) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există.
CAPIT OLUL VII: Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau
în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 49
(1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul
executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informaţii în
bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI şi eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora
în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autorităţile abilitate conform
legislaţiei naţionale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau şederii pe teritoriul naţional sau spaţiul
Schengen.
Art. 50
(1) Competenţa pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 aparţine structurilor de specialitate centrale şi
teritoriale ale ORI, respectiv COC-IGPF.

(la data 14-feb-2012 Art. 50, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordinul 37/2012 )

(2) Anterior eliberării unui permis de şedere sau a unei vize unui străin, structurile menţionate la alin. (1) verifică
obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru.
Art. 51
(1) În cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile menţionate
declanşează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional, folosind
un formular naţional de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se menţine decizia de acordare a
permisului de şedere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE naţional, care solicită statului emitent al
semnalării ştergerea acesteia.
(2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă şi în sens invers, cu menţiunea că semnalarea cu privire la străin poate
fi păstrată la nivelul SINS.
(3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului menţionat la alin. (1) nu se primeşte un răspuns,
structura competentă eliberează străinului permisul de şedere sau viza şi informează Biroul SIRENE naţional despre
aceasta.
(4) În cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului
român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se constată existenţa
unui permis de şedere ori a unei vize, ORI declanşează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de
şedere sau viza, prin Biroul SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip O, prevăzut în anexa nr. 7.
Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de şedere sau viza nu ia măsuri de retragere
a acestuia/acesteia, structura emitentă a semnalării având obligaţia ştergerii acesteia din SIS. Consultarea prin
intermediul birourilor SIRENE, utilizând formularul naţional de tip O, are loc şi dacă se descoperă ulterior că titularul face
obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere introduse în SIS.

(la data 14-feb-2012 Art. 51, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 29. din Ordinul 37/2012 )

(5) În cazul în care structurile din subordinea MAI obţin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care
este titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât
statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul
Biroului SIRENE naţional, utilizând formularul naţional de tip H, solicitând declanşarea procedurii de consultare între
birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situaţie se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a
putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin.
(4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen.
Art. 52
Structurile competente pot primi şi transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE
naţional, informaţii cu privire la tipul şi motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării
deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a
acesteia.
Art. 53
(1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Poliţiei de Frontieră Române care
obţin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea
acestuia pe teritoriul naţional, indiferent de statul emitent al semnalării.
(2) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare
la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în
regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar
străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia.
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(3) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un
străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim
de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este
cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia.
(4) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informaţii se efectuează
prin Biroul SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M.
Art. 54
(1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Poliţiei
de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul naţional în cazul unei persoane care
face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor
obligaţii internaţionale.
(2) Structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE naţional despre
această situaţie, utilizând formularul naţional de tip H.
(3) La solicitarea structurii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE
naţional informează biroul SIRENE din statul membru semnalant.
Art. 55
În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor
membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE şi 93/96/CEE, se aplică următoarele reguli speciale:
a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE naţional contactează imediat biroul
SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru stabilirea acţiunii de urmat;
b) Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul
acţiunii urmate.
Art. 56
(1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri
prin care se interzice şederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară
realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art.
50 alin. (1) cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin.
(1) ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea
valabilităţii semnalării.
Art. 57
Ştergerea semnalărilor se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii conform art. 56 alin. (3);
b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situaţii:
(i)după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/şederii pe teritoriul
naţional;
(ii)în cazul dobândirii cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL VIII: Dreptul de acces la informaţiile din SINS/SIS
Art. 58
(1) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului
SIRENE naţional cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, având ataşată dovada identităţii.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE naţional, cât şi la orice operator din cadrul
MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE naţional în termen de 5 zile de la
data primirii acesteia.
(3) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul
SIRENE naţional solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui
formular naţional de tip K, prevăzut în anexa nr. 4.
(4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional, prin
intermediul aceluiaşi formular naţional. Formularul şi termenul prevăzut de 20 de zile se aplică şi în cazul solicitărilor
primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE.
(5) Biroul SIRENE naţional răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data
primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de
90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale.
(6) Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare
recomandată sau la o adresă de poştă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres.
(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât
timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
(8) La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor
ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi transmise în SIS
Art. 59
(1) La nivel naţional, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de
exactitatea şi actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea
valabilităţii sau ştergerea acestora.
(2) Orice utilizator final care constată faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către
o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus
semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de situaţia respectivă. Totodată,
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utilizatorul final informează Biroul SIRENE naţional utilizând formularul naţional de tip J, prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Structura menţionată la alin. (2) are obligaţia de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare şi de a lua măsuri
de corectare/ştergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situaţia în care constată
că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea.
(4) În cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se
adresează Biroului SIRENE naţional respectând prevederile alin. (2).
(5) Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări.
(6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea
sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare şi ulterior, dacă
există informaţii în acest sens.
(7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE naţional, în
maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informaţii despre acesta, folosind formularul naţional de tip J.
Art. 60
(1) O persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS.
(2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun nu este posibilă fără respectarea
regulilor de compatibilitate şi prioritate prevăzute la art. 61 şi 62, cu privire la semnalările multiple.
(3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun pot fi păstrate la nivel naţional, urmând a fi
transmise către SIS după ştergerea sau expirarea semnalării anterioare.
Art. 61
(1) Semnalările multiple pot fi:
a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi compatibile, ceea ce
permite păstrarea lor concomitentă în sistem;
b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi incompatibile, ceea ce nu
permite păstrarea lor concomitentă în sistem.
(2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele:
a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind
persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările
în vederea efectuării de controale discrete;
b) semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile
cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind
participarea la o procedură judiciară;
c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind
participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările
în vederea efectuării de controale discrete;
d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu
semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale
discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare;
e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării,
semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o
procedură judiciară.
(3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele:
a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind
bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;
b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate
pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului
discret;
c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind
bunurile.
Art. 62
(1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea:
a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării;
b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri
prin care se interzice şederea pe teritoriul României;
c) semnalările cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie;

(la data 14-feb-2012 Art. 62, alin. (1), litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 30. din Ordinul 37/2012 )

d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete;
e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte şi semnalările cu privire la persoane căutate în vederea
participării la o procedură judiciară.
(2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea:
a) folosirea ca probe;
b) confiscare;
c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere).
(3) Derogări de la ordinea priorităţii indicată la alin. (1) şi (2) se pot face în cazul în care interese naţionale esenţiale
sau obligaţii internaţionale impun acest lucru şi după o consultare între statele membre.
Art. 63
(1) În cazul unui rezultat pozitiv obţinut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acţiunea de urmat
prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conţine şi informaţii din bazele de date
naţionale şi/sau din SINS, cu excepţia cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen.
(2) În cazul trimiterii unui formular naţional Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final va completa întotdeauna datele de
contact ale lucrătorului de caz, inclusiv structura din care acesta face parte şi numărul de telefon la care poate fi
contactat.

(la data 14-feb-2012 Art. 63 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 31. din Ordinul 37/2012 )
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Art. 64
(1) În momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS şi SIS notifică structurii din
subordinea MAI şi Biroului SIRENE naţional despre existenţa unei semnalări identice introduse anterior de către o altă
structură/alt stat. Structura emitentă are obligaţia să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt
identice sau nu.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la stabilirea identităţii persoanei/bunului se realizează prin intermediul
Biroului SIRENE naţional, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile şi amprentele digitale se folosesc doar pentru a se
stabili identitatea persoanei.
(3) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării că există
compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS.
(4) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării existenţei
unei incompatibilităţi, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 şi 63 şi în urma schimbului de informaţii între
cele două structuri, iar în cazul incompatibilităţii cu o semnalare străină, schimbul de informaţii se realizează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional.
(5) În cazul în care semnalarea naţională este incompatibilă cu o semnalare străină şi nu poate fi transmisă în SIS, fiind
păstrată la nivel naţional, Biroul SIRENE naţional ataşează o notă de ştergere la respectiva semnalare în scopul
informării în momentul ştergerii acesteia din SIS. În această situaţie SINS notifică structurii interesate şi Biroului SIRENE
naţional cu privire la ştergerea semnalării străine.
(6) Biroul SIRENE naţional verifică existenţa cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE.
(7) În cazuri justificate, Biroul SIRENE naţional este competent a solicita structurii emitente ştergerea unei semnalări
din SINS/SIS.
(8) Semnalarea naţională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are
prioritate faţă de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE naţional consultă biroul SIRENE străin în vederea
ştergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE.
Art. 65
(1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislaţia internă, în vederea
evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări naţionale ori străine.

(la data 14-feb-2012 Art. 65, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 32. din Ordinul 37/2012 )

(2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări naţionale poate fi modificată sau ştearsă prin
adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea
este vizibilă utilizatorilor dacă aceştia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură.
(3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informaţii suplimentare. În
cazul obţinerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final
care a obţinut rezultatul pozitiv informează telefonic şi prin fax/e-mail Biroul SIRENE naţional.
(4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau ştearsă, prin adăugarea/ştergerea unei semnalări la o/dintr-o
legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune.
(5) De asemenea, conexiunea poate fi ştearsă şi automat de către sistem în condiţiile în care se şterge una sau mai
multe semnalări între care există legătura respectivă.
Art. 66
(1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura
emitentă are informaţii conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane,
cetăţean român sau terţ cu drept de şedere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare
pentru a le ataşa semnalării.
(2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie şi de identitate, fotografii, amprente.
(3) Datele suplimentare pot fi obţinute şi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obţinut în scris prin
completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10.
(4) Structura emitentă modifică semnalarea menţionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana
localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această
ocazie, în cadrul semnalării se adaugă menţiunea "Codul 3 (identitate uzurpată)". Acest cod poate fi adăugat la
semnalare şi fără consimţământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia şi
amprentele persoanei care face obiectul semnalării.
(5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE naţional informaţiile privind uzurparea de identitate, în scopul
informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana
respectivă.
(6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este
localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care face obiectul unei semnalări naţionale,
luând măsura transmiterii informaţiilor suplimentare obţinute atât structurii emitente a semnalării, care procedează
potrivit prevederilor alin. (4), cât şi Biroului SIRENE naţional.
(7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie
aceeaşi cu persoana localizată, se procedează la reţinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei
privind legitimitatea folosirii acelei identităţi. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informaţiile suplimentare
prevăzute la alin. (2) şi efectuează o comparaţie între acestea şi informaţiile declarate de persoana verificată,
procedând după caz:
a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării, atunci
aceasta va putea să îşi continue deplasarea;
b) dacă se constată că persoana verificată este aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va
proceda la realizarea acţiunii de urmat prevăzute în semnalare.
Art. 67
(1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:
a) pentru a permite autorităţii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este
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localizată şi persoana care face obiectul semnalării;
b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu
este persoana care face obiectul semnalării;
c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri.
(2) În situaţia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date
administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate şi pentru scopurile pentru care au fost
colectate.
(3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt şterse concomitent cu ştergerea semnalării la care sunt
ataşate sau la solicitarea persoanei în cauză.
Art. 68
Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conţine menţiunea "Cod 3" informează
imediat Biroul SIRENE naţional, solicitând informaţii suplimentare, şi acţionează conform procedurii descrise la art. 66
alin. (7).
Art. 69
Dacă utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a
urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, printr-un formular
naţional de tip H.
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale
Art. 70
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autorităţilor naţionale competente
din cadrul MAI emit dispoziţii pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia.
(2) Proiectele dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE naţional.
Art. 71
Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 72
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

_______
*) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 698 din data de 19 octombrie 2010
- Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"M.Informaţii suplimentare"
(la data 14-feb-2012 Actul modificat de Art. I, punctul 33. din Ordinul 37/2012 )
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale - REPUBLICARE *)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional intern privind cooperarea
poliţienească internaţională şi se aplică activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională,
potrivit legislaţiei naţionale, acordurilor, convenţiilor sau tratatelor internaţionale la care România este parte şi
instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor de drept internaţional
şi comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare.
Art. 2
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuţii în prevenirea, descoperirea şi cercetarea
infracţiunilor sau activităţilor infracţionale ori care desfăşoară activităţi specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească
internaţională;
b) autoritate solicitantă - autoritatea care formulează o cerere de asistenţă în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
c) autoritate solicitată - autoritatea căreia îi este adresată o cerere de asistenţă în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
d) cerere de asistenţă poliţienească - solicitarea de date şi informaţii operative sau o altă solicitare care corespunde
scopului cooperării poliţieneşti, astfel cum rezultă acesta din tratatele internaţionale şi din instrumentele juridice ale
Uniunii Europene relevante;
e) date şi informaţii operative - orice date, informaţii, documente, evidenţe, activităţi sau rapoarte, indiferent de
suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulaţie, deţinute de către autorităţile competente ori de către
orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autorităţilor competente fără luarea unor
măsuri coercitive;
f) agenţi - personalul desemnat din cadrul autorităţilor române competente şi al autorităţilor străine similare din statele
membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operaţiunilor comune,
respectiv pentru efectuarea activităţilor de urmărire transfrontalieră;
g) schimb de date şi informaţii operative - reprezintă transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitată la cea
solicitantă, cu respectarea condiţiilor convenite între autorităţile respective şi a prevederilor legale aplicabile în materie;
h) state membre Schengen - state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării poliţieneşti şi
judiciare în materie penală.
Art. 3
Cooperarea poliţienească internaţională se desfăşoară în conformitate cu următoarele principii:
a) principiul reciprocităţii - schimbul de date şi informaţii operative se realizează în condiţii de reciprocitate;
b) principiul legalităţii - schimbul de date şi informaţii operative se realizează la cererea autorităţilor competente,
potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege;
c) principiul prevalenţei cooperării judiciare - dispoziţiile legale privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală prevalează asupra dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul activităţilor de cooperare poliţienească
desfăşurate în cursul procesului penal;
d) principiul confidenţialităţii - autorităţile române competente au obligaţia de a asigura, pe cât posibil, la cererea
autorităţii solicitante, confidenţialitatea cererilor de asistenţă formulate în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă şi a actelor anexate acestora. În cazul în care condiţia păstrării confidenţialităţii nu ar putea fi
asigurată autoritatea română competentă înştiinţează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea
cererii de asistenţă;
e) principiul specialităţii - autorităţile române competente nu vor folosi datele şi informaţiile primite de la autorităţile
solicitate decât în scopul îndeplinirii obiectului cererii de asistenţă.
Art. 4
(1) În cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale, autorităţile române competente prelucrează datele şi informaţiile
operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cu respectarea legislaţiei române privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) Autorităţile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt
adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate şi că datele cu caracter
personal sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
(3) Autorităţile române competente care în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale prelucrează date cu caracter
personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională
Art. 5
Pentru activităţile specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională prevăzute la art. 1 alin. (1) se
desemnează ca autoritate centrală transmiţătoare Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, denumit în
continuare CCPI, structură din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, fără personalitate juridică.
Art. 6
CCPI reuneşte următoarele canale de cooperare poliţienească internaţională: Interpol, Europol, Sistemul de Informaţii
Schengen/SIRENE, legătura operaţională cu SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, atât
români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România.
Art. 7
(1) CCPI are următoarele atribuţii principale:
a) primirea şi transmiterea cererilor de asistenţă, care privesc:
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1. organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între autorităţile competente române
şi structurile similare din străinătate, precum şi cu organisme ori instituţii internaţionale;
2. realizarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţienesc pe segmentul schimbului de date şi informaţii, cu
respectarea regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi a legislaţiei în
domeniu;
3. informarea autorităţilor competente române şi străine cu privire la traficul de droguri, falsificarea de monedă şi alte
titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă şi autovehicule, activitatea infractorilor străini sau
români urmăriţi internaţional, conţinutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieşirii ilegale a
unor persoane, precum şi despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se
impun în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier;
4. informarea autorităţilor române şi străine cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului cu privire la acte de
terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea măsurilor operative ce se impun;
5. alte forme de cooperare şi asistenţă poliţienească ce derivă din tratate la care România este parte sau din
instrumente juridice comunitare;
b) dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii şi coordonarea permanentă a activităţii
ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură români acreditaţi în străinătate, în domeniul schimbului de date şi
informaţii operative;
c) coordonarea schimbului de date şi informaţii între autorităţile competente române şi străine, în scopul desfăşurării
unor acţiuni comune care necesită realizarea de operaţiuni pe teritoriul mai multor state;
d) sprijinirea activităţii ofiţerilor de legătură români la SELEC;
e) asigurarea schimbului de experienţă cu structurile similare din străinătate;
f) primirea şi transmiterea de date şi informaţii şi coordonarea activităţilor referitoare la supravegherea şi urmărirea
transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;
g) asigurarea schimbului de informaţii suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările
din Sistemul Informatic Schengen, şi luarea măsurilor necesare din competenţă ca urmare a localizării unei persoane, a
unui bun sau obiect;
h) asigurarea schimbului de date şi informaţii în legătură cu semnalările Interpol şi luarea măsurilor din competenţa sa
necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizaţiei Internaţionale de Poliţie
Criminală - Interpol;
i) asigurarea accesului autorităţilor competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizaţiei
Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol şi intermedierea alimentării acestora de către autorităţile competente
române;
j) primirea şi transmiterea de date cu caracter personal şi de informaţii suplimentare cu privire la profilele genetice şi
datele dactiloscopice.
(2) În desfăşurarea activităţilor specifice, CCPI constituie o bază de date proprie în care implementează, stochează şi
prelucrează cererile de asistenţă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Proceduri specifice
Art. 8
(1) Schimbul de date şi informaţii operative se realizează între autorităţile române competente sau străine, prin
intermediul CCPI, în baza cererii de asistenţă.
(2) Autorităţile române competente pot, fără cerere de asistenţă prealabilă, să transmită autorităţilor competente
străine date şi informaţii operative, atunci când se consideră că acestea ar putea ajuta la prevenirea, descoperirea sau
combaterea criminalităţii.
Art. 9
Cererea de asistenţă se întocmeşte în scris şi cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea de la care emană cererea şi destinatarul cererii;
b) data şi numărul de înregistrare al lucrării;
c) obiectul şi scopul cererii, precum şi modul de utilizare a informaţiei;
d) datele persoanelor implicate, menţionate în conformitate cu documentele lor de identitate naţionale sau
internaţionale, dacă sunt cunoscute;
e) caracterul de urgenţă şi nivelul de clasificare;
f) descrierea faptelor săvârşite, încadrarea juridică a acestora, conform legislaţiei în vigoare, şi/sau prezentarea
faptelor de natură penală despre care există date şi informaţii că sunt pregătite sau comise;
g) ofiţerul de caz şi coordonatele acestuia.
Art. 10
(1) CCPI întreprinde demersurile necesare soluţionării cererii de asistenţă numai dacă aceasta cuprinde elementele
prevăzute la art. 9. În situaţia în care cererea nu cuprinde aceste elemente, se restituie autorităţii solicitante pentru
completare.
(2) În caz de urgenţă, cererea de asistenţă poate fi transmisă verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1), urmând ca,
în termen de cel mult 24 de ore, autoritatea solicitantă să o confirme şi în scris.
(3) Modalităţile de transmitere a cererilor de asistenţă trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor legale privind
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
(4) În situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date şi informaţii sau a păstrării
confidenţialităţii acţiunilor desfăşurate, solicitarea poate fi adresată direct autorităţii competente, române sau străine,
după caz, situaţie în care autoritatea română competentă va informa CCPI în termen de 24 de ore de la primirea,
respectiv transmiterea cererii de asistenţă.
Art. 11
(1) CCPI transmite cererea de asistenţă formulată de autorităţile competente străine către autoritatea română
competentă, în funcţie de obiectul acesteia.
(2) În cazul în care autoritatea căreia i s-a transmis cererea de asistenţă constată că nu este competentă să o
soluţioneze, aceasta se transmite de îndată autorităţii române competente să o soluţioneze, concomitent cu
informarea CCPI.
(3) Obligaţia autorităţilor române de soluţionare a cererii de asistenţă operează de ia momentul primirii acesteia.

Ordonanta urgenta 103/2006 M.Of. 150 din 28-feb-2014

pag. 2 12/17/2020 : lex@snppc.ro



Art. 12
CCPI transmite cererea de asistenţă formulată de autorităţile române competente către structurile străine
corespondente acestuia ori, după caz, ataşaţilor de afaceri interne sau ofiţerilor de legătură români acreditaţi în
străinătate ori străini acreditaţi în România, în cel mai scurt timp posibil.
Art. 13
Informaţiile scrise primite de autorităţile române competente în cadrul cooperării poliţieneşti nu pot fi utilizate ca probe
în procesul penal decât cu acordul scris al autorităţilor judiciare competente din statul care a furnizat informaţiile
respective.
CAPITOLUL IV: Cooperarea desfăşurată prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură
Art. 14
(1) România poate încheia tratate având ca obiect trimiterea în misiune a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de
legătură, pe o perioadă determinată.
(2) Trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură şi a ataşaţilor de afaceri interne are ca scop promovarea şi accelerarea
cooperării dintre România şi celelalte state, în special prin acordarea de asistenţă:
a) sub forma schimbului de date şi informaţii în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii;
b) pentru soluţionarea cererilor de asistenţă poliţienească şi judiciară în materie penală;
c) în legătură cu atribuţiile autorităţilor responsabile cu supravegherea frontierelor externe.
(3) Ofiţerii de legătură şi ataşaţii de afaceri interne au sarcina de a acorda consultanţă şi asistenţă şi nu pot întreprinde
acţiuni concrete în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. Aceştia furnizează date şi informaţii şi îşi exercită
îndatoririle potrivit instrucţiunilor primite de la autorităţile române competente.
Art. 15
(1) Ataşaţii de afaceri interne sau ofiţerii de legătură români care îşi desfăşoară activitatea într-un stat terţ sau în
cadrul unei organizaţii internaţionale transmit CCPI datele şi informaţiile obţinute în activitatea desfăşurată, referitoare
la ameninţări grave îndreptate împotriva altui stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin ataşat de
afaceri interne sau ofiţer de legătură în statul terţ ori în cadrul organizaţiei internaţionale respective.
(2) CCPI transmite statului membru interesat datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul autorităţilor
române competente să decidă cu privire la oportunitatea transmiterii acestora.
(3) În situaţia în care statul membru al Uniunii Europene este reprezentat prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de
legătură într-un stat terţ ori în cadrul unei organizaţii internaţionale în care este reprezentată şi România, ataşatul de
afaceri interne sau ofiţerul de legătură român comunică direct ataşatului de afaceri interne sau ofiţerului de legătură
informaţii referitoare la ameninţări grave îndreptate împotriva statului membru respectiv.
(4) CCPI poate primi cereri privind schimbul de informaţii de la un stat membru al Uniunii Europene care nu este
reprezentat prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de legătură într-un stat terţ ori într-o organizaţie internaţională în
care România este reprezentată prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de legătură. CCPI verifică dacă solicitarea nu
contravine legislaţiei române, comunica în cel mai scurt timp posibil statului membru solicitant dacă cererea acestuia
poate fi îndeplinită şi, dacă este cazul, o transmite ataşatului de afaceri interne sau ofiţerului de legătură român.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în relaţia cu Europol.
Art. 16
Ministerul Afacerilor Interne transmite anual Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi statelor membre
informaţii referitoare la:
a) trimiterea în misiune a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ce reprezintă România în state terţe sau
în organizaţii internaţionale, acreditaţi în baza legislaţiei naţionale ori în baza obligaţiilor internaţionale asumate prin
tratatele la care România este parte;
b) tratatele încheiate de România cu state membre ale Uniunii Europene privind trimiterea în misiune a ataşaţilor de
afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură.
Art. 17
Prin tratate bilaterale sau multilaterale se poate stabili ca ataşaţii de afaceri interne sau ofiţerii de legătură români dintr-
un stat terţ ori din cadrul unei organizaţii internaţionale să asigure şi reprezentarea unuia sau mai multor state membre
ale Uniunii Europene în statul terţ ori în organizaţia internaţională respectivă.
CAPITOLUL V: Urmărirea transfrontalieră
Art. 18
(1) Urmărirea transfrontalieră constă în ansamblul de măsuri operative întreprinse pe teritoriul mai multor state în
scopul prinderii unei persoane surprinse în flagrant în timpul comiterii unei infracţiuni sau care a participat la comiterea
acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflându-se în stare de arest preventiv sau în executarea unei pedepse
privative de libertate.
(2) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua de agenţii autorităţii competente a unui stat membru Schengen pe
teritoriul statului român, dacă autorităţile române competente au fost informate prin mijloace de comunicaţie directe
despre pătrunderea pe teritoriul României.
(3) Autorităţile române competente prevăzute la alin. (2) sunt Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră.
(4) La solicitarea autorităţii române competente, urmărirea transfrontalieră încetează imediat.
Art. 19
(1) Autorităţile competente ale unui stat membru Schengen, care, pe teritoriul statului lor, urmăresc o persoană aflată
în una dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), pot continua urmărirea pe teritoriul statului român, fără informarea
prealabilă a autorităţilor române competente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) din cauza urgenţei deosebite a situaţiei, autorităţile române competente nu au putut fi informate în prealabil, prin
mijloace de comunicaţie directe, despre pătrunderea pe teritoriul statului român sau când autorităţile române
competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a prelua acţiunea de urmărire;
b) urmărirea transfrontalieră se efectuează pentru una dintre următoarele fapte:
1. omor, ucidere din culpă, lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte;
2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
3. distrugere prin incendiere sau explozie ori prin orice alte asemenea mijloace;
4. falsificarea de monede sau alte valori;
5. furt calificat şi tâlhărie;
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6. tăinuire sau favorizare a infractorului;
7. şantaj;
8. lipsire de libertate în mod ilegal;
9. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
10. fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;
11. infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat;
12. infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
13. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare şi al
altor materii radioactive;
14. infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
15. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
16. nerespectarea dispoziţiilor privind importul şi/sau exportul de deşeuri şi reziduuri;
17. infracţiunea de părăsire a locului accidentului;
18. infracţiuni de contrabandă;
19. infracţiuni de evaziune fiscală.
(2) Agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră au obligaţia ca cel târziu la momentul trecerii frontierei de stat să
informeze despre aceasta structura Poliţiei de Frontieră sau a Poliţiei Române competentă teritorial, care poate solicita
încetarea de îndată a urmăririi.
Art. 20
(1) La cererea agenţilor care efectuează urmărirea, autorităţile române competente iau măsurile necesare în vederea
stabilirii identităţii persoanei urmărite sau pentru a se dispune reţinerea ori arestarea preventivă a acesteia, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) În cazul persoanei reţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1), măsura reţinerii nu poate depăşi 6 ore, cu excepţia
cazului în care autorităţile române competente au primit în prealabil o cerere pentru arestarea preventivă a persoanei
respective în scopul extrădării sale, indiferent de modalitatea acesteia. Termenul de 6 ore se calculează fără a se
include intervalul dintre orele 0,00 şi 9,00.
Art. 21
(1) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua numai cu respectarea următoarelor condiţii generale:
a) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să respecte legislaţia română şi să se conformeze
instrucţiunilor autorităţilor române competente;
b) urmărirea se efectuează numai peste frontierele terestre;
c) pătrunderea agenţilor în domiciliul unei persoane şi în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;
d) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să fie uşor de identificat, prin purtarea uniformei ori a unei
inscripţii la loc vizibil pe haine sau prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul. Este interzisă folosirea de haine civile,
combinată cu utilizarea vehiculelor nemarcate, fără mijloacele de identificare precizate. Agenţii trebuie să fie permanent
în măsură să justifice calitatea lor oficială;
e) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot purta armamentul din dotare, utilizarea acestuia fiind
interzisă, cu excepţia cazului de legitimă apărare;
f) după fiecare activitate prevăzută la art. 18, agenţii care efectuează urmărirea prezintă, personal, autorităţii române
competente o informare cu privire la misiunea lor. La cererea autorităţii române competente, agenţii sunt obligaţi să
rămână la dispoziţia acesteia până când împrejurările în care s-a desfăşurat acţiunea au fost suficient lămurite, chiar
dacă urmărirea nu s-a finalizat cu reţinerea sau arestarea preventivă a persoanei urmărite;
g) autoritatea statului căruia îi aparţin agenţii care au efectuat urmărirea, la cererea autorităţii române competente,
poate asista la ancheta ce urmează operaţiunii, inclusiv la procedurile judiciare.
(2) Dacă prin acorduri bilaterale încheiate potrivit art. 39 alin. (1) se stabileşte faptul că agenţii străini care efectuează
urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită, pentru conducerea acesteia la autorităţile române competente,
aceasta poate fi percheziţionată, iar în timpul transferului se pot folosi cătuşele. Obiectele descoperite asupra persoanei
urmărite cu ocazia percheziţiei pot fi indisponibilizate, în condiţiile legii.
Art. 22
În ceea ce priveşte răspunderea agenţilor străini care desfăşoară urmărirea transfrontalieră, se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile art. 209 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene
SECŢIUNEA 1: Schimbul de date şi informaţii operative
Art. 23
(1) Autorităţile române competente primesc şi transmit autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene date şi informaţii operative în condiţiile stabilite în prezentul capitol.
(2) Datele şi informaţiile operative se transmit la cererea autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene, în aceleaşi condiţii în care se transmit între autorităţile române competente.
(3) În cazul în care autoritatea română solicitată nu poate avea acces la datele şi informaţiile solicitate decât în temeiul
unei autorizaţii din partea unei autorităţi judiciare, autoritatea română solicită autorizarea autorităţii judiciare
competente pentru a avea acces la informaţiile solicitate şi pentru a le transmite.
(4) Dacă datele sau informaţiile solicitate ori obţinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat
terţ sunt supuse principiului specialităţii, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al
Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terţ care le-a comunicat.
Art. 24
(1) Transmiterea datelor şi informaţiilor operative, solicitate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene, referitoare la infracţiunile prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă aceste date sau informaţii operative sunt conţinute într-un sistem de evidenţă automat
accesibil direct autorităţilor române competente, se face în termen de:
a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;
b) 3 zile - în cazul cererilor urgente, dacă transmiterea datelor sau a informaţiilor operative solicitate în termen de 8
ore implică un efort disproporţionat;
c) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgenţă.
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(2) În situaţia în care cererile de date şi informaţii operative se referă la alte fapte decât infracţiunile prevăzute la art.
96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori dacă aceste date sau informaţii
operative nu figurează într-un sistem de evidenţă automat accesibil direct autorităţilor române competente, termenul
de transmitere este de 14 zile.
(3) Dacă datele sau informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea
acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr.
1.
(4) Transmiterea cererii de asistenţă se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii
care să permită autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea.
Art. 25
(1) Datele şi informaţiile operative pot fi solicitate autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în
cazul în care există motive de fapt pentru care s-ar considera că acestea pot deţine datele sau informaţiile solicitate.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 şi cuprinde motivele de fapt prevăzute la
alin. (1), scopul pentru care datele şi informaţiile operative sunt solicitate, precum şi indicarea legăturii dintre scop şi
persoana care face obiectul acestor date şi informaţii operative.
(3) Autoritatea română competentă solicită doar acele date şi informaţii operative care îi sunt necesare şi nu stabileşte
termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitării.
Art. 26
(1) Datele şi informaţiile operative primite de la autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu
pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepărtarea unui pericol grav şi
iminent la adresa ordinii şi siguranţei publice.
(2) Datele şi informaţiile operative primite potrivit prevederilor art. 25 pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru
care au fost solicitate iniţial numai cu acordul prealabil al autorităţii solicitate.
Art. 27
(1) Autorităţile române competente, în calitate de autorităţi solicitate, pot impune autorităţilor competente solicitante
condiţii referitoare la:
a) modalitatea de utilizare a datelor şi informaţiilor operative transmise;
b) comunicarea rezultatelor investigaţiilor, actelor premergătoare sau a actelor de urmărire penală care au determinat
schimbul de date şi informaţii operative.
(2) Autorităţile române competente sunt obligate să respecte condiţiile impuse de către autorităţile competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu datele şi informaţiile operative transmise de către acestea.
(3) Se poate face excepţie de la dispoziţiile alin. (2) numai după consultarea autorităţii competente solicitate şi cu
luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.
(4) La cererea autorităţilor competente solicitate, autorităţile competente române le furnizează acestora informaţii cu
privire la utilizarea şi prelucrarea ulterioară a datelor şi informaţiilor operative transmise, în situaţia prevăzută la alin.
(3).
Art. 28
(1) Autorităţile române competente pot refuza transmiterea de date şi informaţii operative:
a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:
(i)ar aduce atingere securităţii naţionale;
(ii)ar periclita buna desfăşurare a unei investigaţii poliţieneşti sau a procesului penal;
(iii)ar pune în pericol viaţa ori integritatea fizică a unei persoane;
(iv)ar implica un efort disproporţionat sau ar fi fără relevanţă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele
şi informaţiile operative;
b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracţiunea la care se face referire în cerere este
închisoarea de până la un an.
(2) Autorităţile române competente refuză comunicarea de date şi informaţii operative dacă autoritatea judiciară
competentă nu a autorizat accesul la informaţiile solicitate şi nici transmiterea acestora în situaţia în care sunt incidente
dispoziţiile art. 23 alin. (3).
Art. 29
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi art. 28, autorităţile române competente transmit date şi
informaţii operative autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară o cerere
prealabilă, atunci când, pe baza unor motive de fapt, se consideră că acestea ar putea contribui ia descoperirea,
prevenirea şi cercetarea infracţiunilor prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Comunicarea datelor şi informaţiilor operative potrivit dispoziţiilor alin. (1) se limitează la ceea ce se consideră a fi
relevant şi necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.
Art. 30
Prezenta secţiune se aplică şi în relaţia cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda şi Confederaţia Elveţiană.
SECŢIUNEA 2: Alte forme de cooperare
Art. 31
(1) Autorităţile române competente, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în limitele
competenţelor lor, acordă asistenţă poliţienească autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în
scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii, cu excepţia cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de
asistenţă judiciară internaţională în materie penală.
(2) Asistenţa potrivit alin. (1) se va acorda, în special:
a) pentru exercitarea eficientă a controalelor la frontiera de stat şi pentru supravegherea acesteia;
b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră;
c) în cazul unor reuniuni de masă, dezastre şi accidente grave;
d) în cadrul unor operaţiuni comune.
Art. 32
(1) În zonele de frontieră, cooperarea poliţienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autorităţile române
competente şi autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.
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(2) În caz de urgenţă, schimbul de date şi informaţii operative în zona de frontieră poate fi efectuat prin intermediul
structurilor de contact de la frontiera comună cu statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 33
(1) În vederea prevenirii infracţiunilor şi a menţinerii ordinii şi siguranţei publice în cursul evenimentelor majore care au
o dimensiune transfrontalieră, autorităţile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere, cât şi din proprie
iniţiativă:
a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a
altor împrejurări, că intenţionează să comită infracţiuni cu ocazia evenimentelor sau că acestea prezintă un pericol
pentru ordinea şi siguranţa publică;
b) orice alte date şi informaţii operative necesare realizării scopului prevăzut în prezentul alineat.
(2) Datele cu caracter personal primite de autorităţile române competente din partea autorităţilor competente ale
celorlalte state membre ale Uniunii Europene în condiţiile prezentului articol vor fi:
a) prelucrate numai în scopul şi pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;
b) şterse de îndată ce obiectivele prevăzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de
la primirea acestora.
Art. 34
Autorităţile române competente, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor ce le revin, oferă asistenţă autorităţilor
competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masă, dezastre, accidente
grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii infracţiunilor şi menţinerii ordinii şi siguranţei publice, astfel:
a) prin notificarea promptă a unor asemenea situaţii cu impact transfrontalier, precum şi prin schimbul oricăror
informaţii relevante;
b) prin adoptarea şi coordonarea, pe teritoriul României, a măsurilor de poliţie necesare în situaţiile cu impact
transfrontalier;
c) prin trimiterea, pe cât posibil, de agenţi, specialişti şi consilieri şi punerea la dispoziţie de echipament, la cererea
statului membru al Uniunii Europene pe al cărui teritoriu a apărut situaţia respectivă.
Art. 35
(1) În vederea intensificării cooperării poliţieneşti, în cursul menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi al prevenirii
infracţiunilor, autorităţile competente române şi autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot
desfăşura operaţiuni comune pe teritoriul statului român.
(2) Înainte de începerea unei operaţiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autorităţile competente române
şi autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:
a) autorităţile competente participante;
b) scopul specific al operaţiunii comune;
c) zona geografică a statului român în care se desfăşoară operaţiunea comună;
d) perioada în care se derulează operaţiunea comună;
e) asistenţa specifică ce urmează să fie furnizată statului român de către statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în
ceea ce priveşte trimiterea de agenţi, elementele materiale şi financiare;
f) agenţii care participă la operaţiunea comună;
g) conducătorul echipei comune;
h) atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul statului român în timpul operaţiunii comune;
i) armamentul, muniţia şi echipamentele specifice pe care agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre
ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operaţiunii comune;
j) modalităţile logistice privind transportul, cazarea şi securitatea;
k) modul de alocare a costurilor operaţiunii comune;
l) orice alte elemente necesare.
Art. 36
(1) Operaţiunile comune pe teritoriul statului român se desfăşoară în cadrul unor echipe comune, potrivit următoarelor
reguli generale:
a) conducătorul echipei comune este un reprezentant al autorităţii române competente;
b) acţiunile echipei comune se desfăşoară conform legii române;
c) membrii echipei comune îşi execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la lit. a);
d) agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene îşi exercită atribuţiile doar sub
îndrumarea şi, de regulă, în prezenţa reprezentanţilor autorităţii române competente.
(2) Atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene
pe teritoriul statului român, în timpul operaţiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 35 alin. (2), în limita
competenţei conferite de legislaţia română agenţilor corespondenţi ai autorităţii române competente.
(3) Agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislaţiei lor naţionale şi în
limitele competenţelor lor, să furnizeze echipei comune datele şi informaţiile operative care sunt la dispoziţia statului ai
cărui reprezentanţi sunt.
(4) Datele şi informaţiile operative obţinute de agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii
Europene în cadrul sau în legătură cu participarea la o operaţiune comună pot fi utilizate:
a) în scopul specific operaţiunii comune;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracţiuni, cu consimţământul autorităţii competente a statului pe
teritoriul căruia au fost obţinute informaţiile;
c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vieţii ori integrităţii fizice a unei persoane sau la adresa ordinii şi siguranţei
publice, cu respectarea dispoziţiilor lit. b);
d) în alte scopuri, cu condiţia ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa comună.
SECŢ IUNEA 3: Reguli privind portul uniformei şi folosirea armamentului de către agenţii străini.
Statutul juridic şi răspunderea agenţilor străini
Art. 37
(1) Cu ocazia operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul statului român, agenţii autorităţilor competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma naţională. De asemenea, aceştia pot purta, cu acordul
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autorităţii competente române, armamentul, muniţia şi echipamentele care le sunt permise, în conformitate cu
legislaţia lor naţională.
(2) În timpul operaţiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de către agenţii autorităţilor
competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisă, cu excepţia cazului de legitimă apărare.
(3) În situaţia în care, în cadrul unei operaţiuni comune, agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii
Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, aceştia se supun regulilor de circulaţie pe drumurile publice
prevăzute de legislaţia română şi beneficiază, în condiţiile legii, de regim de circulaţie prioritară.
Art. 38
(1) Pe timpul operaţiunilor comune, agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt
asimilaţi persoanelor care au aceeaşi calitate în statul român în privinţa infracţiunilor comise împotriva lor sau de către
ei.
(2) Agenţilor autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislaţia
muncii a statului care i-a detaşat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplină.
(3) În ceea ce priveşte răspunderea agenţilor autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe
timpul desfăşurării operaţiunilor comune, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 209 din Legea nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 39
(1) În scopul aplicării dispoziţiilor referitoare la urmărirea transfrontalieră, prin acorduri bilaterale se stabilesc
următoarele:
a) în legătură cu activitatea agenţilor, una dintre următoarele situaţii:
(i)agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră nu au dreptul să oprească sau să reţină persoana urmărită;
(ii)agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită până la intervenţia autorităţilor
române competente;
b) în legătură cu delimitarea teritorială a zonei în care pot acţiona agenţii, una dintre următoarele situaţii:
(i)agenţii pot acţiona pe o suprafaţă din teritoriu sau într-o perioadă de timp limitate;
(ii)agenţii pot acţiona pe tot teritoriul României şi fără limită de timp.
(2) Prin acordurile bilaterale încheiate potrivit alin. (1), pe bază de reciprocitate, se poate stabili ca infracţiunile pentru
care se poate efectua urmărirea transfrontalieră, prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b), să fie înlocuite cu infracţiunile
pentru care se poate solicita extrădarea.
Art. 40
Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Interne va elabora norme metodologice, care
vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 41
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia cap. V
care intră în vigoare de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul
deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens.
Art. 42
La data aderării României la Uniunea Europeană, art. 1879 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 43
(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate şi/sau completate prin hotărâre a Guvernului, potrivit modificărilor şi
completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă asigură crearea condiţiilor necesare aplicării directe a art. 7, 39, 41, 46 şi 47 din
Convenţia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, transpune în legislaţia naţională Decizia-cadru 2006/960/JAI a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de
aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29
decembrie 2006, creează cadrul juridic necesar aplicării art. 5, 10, 13, 14 şi 17-23 din Decizia 2008/615/JAI a
Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii
terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august
2008, a art. 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei
2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019
din 21 decembrie 2006, a fost aprobată prin Legea nr. 104/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 275 din 25 aprilie 2007 şi a mai fost modificată şi completată prin:
Legea nr. 201/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind
unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 718 din 28 octombrie 2010;
Ordonanţa Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-
Est European de Aplicare a Legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013,
aprobată prin Legea nr. 336/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 11 decembrie 2013.
ANEXA nr. 1: Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de
transmitere/amânare/refuz de informaţii
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Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
a)a transmite datele şi/sau informaţiile operative solicitate;
b)a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
c)a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorităţi judiciare spre
autorizare;
d)a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informaţiile respective.
Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie
mai întâi să fie înaintată unei autorităţi judiciare şi în cazul în care se dovedeşte ulterior că trebuie refuzată executarea
cererii).
Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de
telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)  
Numărul de referinţă al prezentului răspuns  
Data şi numărul de referinţă ale răspunsului anterior  
În răspuns către următoarea autoritate solicitantă  
Data şi ora cererii  
Numărul de referinţă al cererii  

Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre
ale Uniunii Europene
Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie
2002 privind mandatul european de arestare şi
procedurile de predare între statele membre şi datele
sau informaţiile operative solicitate figurează într-o
bază de date la care autoritatea de aplicare a legii
poate avea acces direct în statul membru solicitat.

Se solicită tratament de urgenţă
-> |_| 8 ore
Nu se solicită tratament de urgenţă
-> |_| o săptămână

Alte cazuri -> |_| 14 zile

Informaţii transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele şi informaţiile operative furnizate
1. Utilizarea datelor sau informaţiilor operative furnizate
|_| nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un
pericol imediat şi grav pentru siguranţa publică
|_| este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiţii (facultativ):
2. Fiabilitatea sursei
|_| fiabilă
|_| fiabilă în general
|_| deloc fiabilă
|_| nu poate fi evaluată
3. Fiabilitatea datelor sau informaţiilor operative
|_| sigure
|_| atestate de sursă
|_| informaţii indirecte - confirmate
|_| informaţii indirecte - neconfirmate

4. Rezultatele investigaţiilor poliţieneşti sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date şi
informaţii operative trebuie comunicate autorităţii care a transmis aceste date sau informaţii operative
|_| nu
|_| da
5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informaţiile operative ar putea
contribui la depistarea şi la prevenirea infracţiunilor menţionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru
2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru
2006/960/JAI
Datele sau informaţiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:
Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de:
|_| o zi |_| două zile |_| 3 zile
|_|...săptămâni
|_| o lună
|_| S-a solicitat autorizarea unei autorităţi judiciare.
Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a/al autorizării este de...săptămâni.
REFUZ - Datele sau informaţiile operative:
|_| nu ar putea fi comunicate şi solicitate la nivel naţional sau
|_| nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
A. Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistenţă judiciară
reciprocă
|_| Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informaţiile operative şi nici schimbul
acestora.
|_| Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive
şi transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislaţiei naţionale.
|_| Datele sau informaţiile operative nu sunt deţinute:
- de către autorităţile de aplicare a legii
sau
- de către autorităţile publice ori entităţile private într-un mod care permite autorităţilor de aplicare a legii să
aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.
B. Comunicarea informaţiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naţionale esenţiale
în materie de securitate ale statului membru solicitat ori ar dăuna bunei desfăşurări a unei investigaţii
poliţieneşti sau a procesului penal ori siguranţei persoanelor sau datele ori informaţiile operative solicitate ar fi
în mod clar disproporţionate sau fără relevanţă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate.
C . În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informaţii sau
se va indica motivul refuzului (facultativ):
D. Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea priveşte, în temeiul legislaţiei statului
membru solicitat, următoarea infracţiune (a se preciza natura şi calificarea juridică a infracţiunii)...care se
pedepseşte cu închisoarea până la un an.
E. Datele sau informaţiile operative solicitate nu sunt disponibile.
F. Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute de la un alt stat membru ori de la o ţară terţă şi
sunt supuse principiului specialităţii, iar statul membru sau ţara terţă în cauză nu şi-a dat acordul pentru
comunicarea acestora.

ANEXA nr. 2: Formular de solicitare de date şi informaţii operative care urmează a fi
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utilizate de către statul român în calitate de stat membru solicitant
Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date şi informaţii operative.
I. Informaţii administrative
Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de
telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)  
Către următorul stat membru  
Data şi ora prezentei cereri  
Numărul de referinţă al prezentei cereri  

Cereri anterioare
|_| Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză
|_| Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeaşi cauză

Cerere anterioară (cereri anterioare) Răspuns(uri)

 Data
Număr de referinţă

(pentru statul membru
solicitat)

Data Număr de referinţă
(pentru statul membru solicitant)

1.     
2.     
3.     
4.     

În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorităţi din statul membru solicitat, a se preciza
fiecare dintre canalele utilizate
|_| Ofiţer de legătură UNE/Europol |_| spre informare

|_| spre execuţie
|_| BCN Interpol |_| spre informare

|_| spre execuţie
|_| SIRENE |_| spre informare

|_| spre execuţie
|_| Ofiţer de legătură |_| spre informare

|_| spre execuţie
|_|Altele (a se preciza) |_| spre informare

|_| spre execuţie
În cazul în care aceeaşi cerere se adresează altor state membre, a se preciza aceste state membre, precum şi
canalele utilizate (facultativ)

II. Termene
NOTĂ: termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii
Europene
A) Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia - cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene şi datele sau
informaţiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidenţă automat accesibil direct autorităţii de aplicare a
legii:
- cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare
- cererea nu este urgenţă - termen: o săptămână
B) Alte cazuri: termen 14 zile
|_| SE SOLICITA un tratament de urgenţă
|_| NU SE SOLICITA un tratament de urgenţă
Motive pentru tratamentul de urgenţă (de exemplu, persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv,
cauza trebuie adusă în faţa instanţei înaintea unei date stabilite):
Datele sau informaţiile operative solicitate
 

Tipul de infracţiune sau de activitate infracţională (activităţi infracţionale) care face obiectul cercetării
Descrierea circumstanţelor comiterii infracţiunii (infracţiunilor), inclusiv timpul, locul şi gradul de participare la
infracţiune (infracţiuni) a persoanei care face obiectul cererii de date sau informaţii operative:

Natura infracţiunii (infracţiunilor)
Aplicarea art. 4 alin. (1) şi (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI
|_| A.1. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea şi maximul pedepsei este de cel puţin 3 ani, în statul
membru solicitant şi
A.2. Infracţiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:
|_| Participarea la un grup criminal organizat
|_|Terorism
|_| Trafic de persoane
|_| Exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie
infantilă
|_| Trafic ilicit de substanţe stupefiante şi substanţe
psihotrope
|_| Trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive
|_| Corupţie
|_| Frauda, incluzând frauda împotriva intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene, în sensul
Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
|_| Jaf organizat sau armat
|_| Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi
opere de artă
|_| Înşelăciune
|_| Deturnare de fonduri
|_| Contrafacere şi piraterie de bunuri
|_| Falsificare de acte oficiale şi uz de acte oficiale
falsificate
|_| Falsificarea de mijloace de plată
|_| Trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de
creştere

|_| Spălarea produselor infracţiunii
|_| Contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro
|_| Fapte ilicite legate de criminalitatea informatică
|_| Fapte ilicite privind mediul înconjurător, inclusiv
traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de
dispariţie
|_| Facilitarea intrării şi şederii ilegale
|_| Omor şi vătămare corporală gravă
|_| Trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane
|_| Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire şi luare de
ostatici

|_| Rasism şi xenofobie
|_| Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive
|_| Trafic de vehicule furate
|_| Viol
|_| Incendiere cu intenţie
|_| C rime aflate în jurisdicţia Curţii Penale
Internaţionale
|_| Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave
|_| Sabotaj
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-> Infracţiunea intră prin urmare sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1)
(cereri urgente) şi alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare
aplicabile în ceea ce priveşte termenele de răspuns la prezenta cerere.
Sau
|_| B. Infracţiunea (infracţiunile) nu se încadrează la lit. A.
În acest caz, descrierea infracţiunii (infracţiunilor):
Scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative
 
Legătura dintre scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative şi persoana care face obiectul
acestor date sau informaţii operative
 
Identitatea/Identităţi (în măsura în care se cunoaşte) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul
principal al investigaţiei poliţieneşti sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informaţii
operative
Motive pentru a se considera că datele sau informaţiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat
 
Restricţii privind utilizarea informaţiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care
aceste informaţii au fost furnizate, precum şi pentru prevenirea unui pericol imediat şi grav pentru siguranţa
publică
|_| Utilizarea este permisă.
|_| Utilizarea este permisă, dar fără menţiunea furnizorului informaţiilor.
|_| Utilizarea nu este permisă fără autorizaţia furnizorului informaţiilor.
|_| Utilizarea nu este permisă.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 28 februarie 2014
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