
                                                               ”Unitas per Veritatem” 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

 
 

INFORMARE 

05.04.2020 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă aduce la cunoștință că Ministerul Justiției a publicat pe site-ul oficial 
al instituției www.just.ro o informare privind pedepsele aplicabile în cazul unor infracțiuni săvârșite 

în timpul stării de urgență. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Ghid-Legislatie-pedepse-aplicabile-Stare-de-urgenta_22_03_2020_final-ora-20_30.pdf 

 

Informarea este structurată pe opt capitole și tratează cu exemplificări concrete atât infracțiunile cât 
și pedepsele ce pot fi aplicate pentru infracțiunile săvârșite în timpul stării de urgență și din care vă 

prezentăm succint: 
I. CODUL PENAL PREVEDE PEDEPSE MAJORATE PENTRU INFRACȚIUNILE SĂVÂRȘITE ÎN 
TIMPUL STĂRII DE URGENȚĂ  

 Potrivit Codului penal, orice infracțiune săvârșită în timpul stării de urgență poate fi pedepsită 

în regim agravat, la pedeapsa prevăzută de lege pentru respectiva infracțiune putându-se 

adăuga un spor de până la 2 ani închisoare.  

II. CODUL PENAL PREVEDE APLICAREA UNOR PEDEPSE MAJORATE PENTRU SĂVÂRȘIREA 
INFRACȚIU ILOR ÎMPOTRIVA UNOR PERSOANE VULNERABILE (BOLNAVE)  

 Potrivit Codului penal, orice infracțiune săvârșită împotriva unor persoane vulnerabile (bolnave, 

spre exemplu) poate fi pedepsită în regim agravat, la pedeapsa prevăzută de lege pentru 

respectiva infracțiune putându-se adăuga un spor de până la 2 ani închisoare.  

III. ÎN CAZUL CONCURSULUI DE INFRACȚIUNI PEDEPSELE EXECUTATE SUNT 

SEMNIFICATIV MAI SEVERE DECÂT ÎN CAZUL COMITERII UNEI SINGURE INFRACȚIUNI  
 Potrivit Codului penal, pentru concursul de infracțiuni, atunci când pentru infracțiunile comise în concurs 

s-au stabilit pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de 

o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.  
IV. PENTRU INFRACȚIUNILE COMISE ÎN STARE DE RECIDIVĂ, SE APLICĂ SPORURI DE 
PEDEAPSĂ  

 Potrivit Codului penal, orice infracțiune săvârșită în stare de recidivă este sancționată în regim 

agravat.  

V. ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR ȘI ALTE INFRACȚIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU 

PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-CoV-2  
 Codul penal pedepsește faptele de nerespectare a măsurilor dispuse de instituțiile statului 

în vederea prevenirii răspândirii bolilor. 

 De asemenea, declarațiile false sau nedeclararea unor fapte către autoritățile abilitate poate 

fi pedepsită ca infracțiune.  
VI. TRECEREA FRAUDULOASĂ A FRONTIEREI DE STAT  

 Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României constituie infracțiunea 

de trecere frauduloasă a frontierei, prevăzută la art. 362 din Codul penal.  
VII. OPERAȚIUNI INTERZISE CU PRODUSE MEDICALE SAU BUNURI ALIMENTARE  

 Acțiunile unor persoane de a profita de declararea stării de urgență pentru a distorsiona 

stocurile și vânzarea unor produse esențiale în contextul pandemiei poate fi pedepsită ca infracțiune. 
VIII. ALTE INFRACȚIUNI  

 Fapta de îndemnare a publicului, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni 

este infracțiune. 

 Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane.  
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