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2.2. Săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la 

tratamente degradante [art. 77 alin. (1) lit. c) C. pen.] 576 
2.3. Săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să 

pună în pericol alte persoane sau bunuri [art. 77 alin. (1) lit. c) 
C. pen.] 579 

2.4. Săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă 
aceasta fost comisă împreună cu un minor [art. 77 alin. (1) lit. d) 
C. pen.] 580 

2.5. Săvârşirea infracţiunii profitând de starea vădită de vulnerabilitate 
a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate 
sau altor cauze [art. 77 alin. (1) lit. e) C. pen.] 582 

2.6. Săvârşirea infracţiunii în stare de intoxicaţie voluntară cu 
alcool sau cu alte substanţe psihoactive, când a fost provocată în 
vederea comiterii infracţiunii [art. 77 alin. (1) lit. f) C. pen.] 583 

2.7. Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de 
situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de 
starea de urgenţă [art. 77 alin. (1) lit. g) C. pen.] 584 

2.8. 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. 77 alin. (1) 
lit. h) C. pen.] 585 

§3. Efectele circumstanţelor agravante 587 
3.1. Consacrarea de către legiuitor a sistemului agravării 

facultative a pedepsei în prezenţa circumstanţelor 
agravante 587 

3.2. Limitele agravării pedepsei ca efect al circumstanţelor 
agravante legale 588 

Subsecţiunea a IV-a. Concursul între cauze de atenuare sau de 
agravare 588 
§1. Incidenţa a două sau mai multor dispoziţii care au ca efect 

reducerea pedepsei 588 
§2. Incidenţa a două sau mai multor dispoziţii care au ca efect 

agravarea răspunderii penale 589 
§3. Incidenţa uneia sau mai multor cauze de reducere a pedepsei 

cu una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei 590 
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Secţiunea a Vl-a. Individualizarea judiciară a executării 
pedepselor 591 

Subsecţiunea I. Renunţarea la aplicarea pedepsei 591 
§1. Observaţii preliminare 591 
§2. Condiţii cu privire la infracţiunea săvârşită 592 

2.1. Infracţiunea săvârşită să prezinte o gravitate redusă 592 
2.2. Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune săvârşită să 

nu fie mai mare de 5 ani 594 
§3. Condiţii pozitive şi negative cu privire la persoana infractorului 594 

3.1. Condiţii pozitive 594 
3.2. Condiţii negative 595 

§4. Convingerea instanţei că măsura renunţării la aplicarea 
pedepsei se impune în cauza ce o judecă 596 

§5. Renunţarea la aplicarea pedepsei în cazul concursului 
de infracţiuni 597 

§6. Avertismentul 597 
§7. Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei 598 

Subsecţiunea a ll-a. Amânarea aplicării pedepsei 599 
§1. Observaţii preliminare 599 
§2. Condiţiile amânării aplicării pedepsei 600 

2.1. Condiţiile pozitive care permit dispunerea de către instanţă 
a măsurii amânării aplicării pedepsei 600 

2.2. Condiţiile negative în prezenţa cărora nu este posibilă 
incidenţa instituţiei amânării aplicării pedepsei 601 

§3. Amânarea aplicării pedepsei şi amenda care însoţeşte 
pedeapsa închisorii 602 

§4. Motivarea amânării aplicării pedepsei 603 
§5. Termenul de supraveghere .— 603 
§6. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă 604 

6.1. Măsurile de supraveghere__ ^— 604 
6.2. Obligaţiile ce pot fi impuse de instanţă 604 

§7. Supravegherea , 605 
§8. Modificarea sau încetarea obligaţiilor 606 
§9. Revocarea amânării aplicării pedepsei 606 

9.1. Revocarea obligatorie 607 
9.2. Revocarea facultativă 608 

§10. Anularea amânării aplicării pedepsei 608 
§11. Efectele amânării aplicării pedepsei 609 
§12. Aplicarea dispoziţiilor privind renunţarea şi amânarea aplicării 

pedepsei în cazul săvârşirii unor infracţiuni prevăzute în legi 
speciale chiar dacă nu sunt îndeplinite prevederile art. 80 şi 
art. 83 C. pen. 610 
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Subsecţiunea a ill-a. Suspendarea executării pedepsei sub 
supravegfiere 612 
§1. Noţiune şi caracterizare. 612 
§2. Condiţiile de acordare a suspendării executării pedepsei 

sub supraveghere 613 
§3. Ternnenul de supraveghere 615 
§4. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă 616 

4.1. Măsurile de supraveghere 616 
4.2. Obligaţiile ce pot fi impuse de instanţă 616 

§5. Supravegherea condamnatului 619 
5.1. Obligaţiile condamnatului în legătură cu măsurile de 

supraveghere 619 
5.2. Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă 

condamnatului de către serviciul de probaţiune 619 
5.3. Supravegherea altor obligaţii ce cad în sarcina altor organe 

abilitate ' 620 
5.4. Alte obligaţii ale serviciului de probaţiune 620 

§6. Modificarea sau încetarea obligaţiilor 620 
§7. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 621 

7.1. Revocarea obligatorie 621 
7.2. Revocarea facultativă 622 

§8. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 623 
8.1. Noţiune şi caracterizare 623 
8.2. Condiţiile anulării suspendării 623 
8.3. Efectele anulării suspendării executării pedepsei sub 

supraveghere 624 
§9. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere 624 

Secţiunea a Vll-a. Individualizarea pedepsei în timpul executării 
acesteia 625 

Subsecţiunea I. Liberarea condiţionată 625 
§1. Concept şi caracterizare 625 
§2. Liberarea condiţionată în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă 626 

2.1. Condiţiile liberării în cazul detenţiunii pe viaţă 626 
§3. Liberarea condiţionată în cazul pedepsei închisorii 627 

3.1. Condiţiile liberării condiţionate 627 
3.2. Condiţiile liberării condiţionate când se ţine seama de 

munca prestată de condamnat 628 
3.3. Condiţiile liberării condiţionate în cazul condamnaţilor care 

au împlinit vârsta de 60 de ani 629 
3.3.1. Condiţii generale 629 
3.3.2. Condiţii cu privire la fracţiile de pedeapsă ce trebuie 

executate când nu se iau în calcul zilele câştigate ca 
urmare a muncii prestate 629 
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3.3.3. Condiţii cu privire la fracţiile de pedeapsă ce trebuie 
executate de condamnatul ce a împlinit vârsta de 60 
de ani şi a câştigat zile ca urmare a muncii prestate 629 

§4. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile liberatului condiţionat 630 
4.1. Măsurile de supraveghere 630 
4.2. Obligaţii ce pot fi impuse liberatului condiţionat 630 
4.3. Perioada de executare a măsurilor de supraveghere şi 

obligaţiilor impuse de instanţă 631 
§5. Supravegherea condamnatului liberat 631 
§6. Modificarea sau încetarea obligaţiilor 632 
§7. Revocarea liberării condiţionate 633 
§8. Anularea liberării condiţionate 633 
§9. Efectele liberării condiţionate 634 

Capitolul X. Măsurile de siguranţă 636 
Secţiunea I. Consideraţii generale privind măsurile de siguranţă 636 

§1. Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă 636 
§2. Caracterul măsurilor de siguranţă 637 
§3. Noţiunea şi natura juridică a măsurilor de siguranţă 638 
§4. Principiile de aplicare şi executare a măsurilor de siguranţă 639 
§5. Cadrul măsurilor de siguranţă 641 

Secţiunea a ll-a. Analiza măsurilor de siguranţă 642 
§1. Obligarea la tratament medical (art. 109 C. pen.) 642 

1.1. Conceptul şi caracterizarea măsurii de siguranţă a 
obligării la tratament medical 642 

1.2. Condiţiile în care se poate dispune măsura de siguranţă a 
obligării la tratament medical 643 

1.3. Conţinutul măsurii de siguranţă a obligării la tratament 
medical 644 

1.4. Durata măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical _ 645 
1.5. Dispoziţii procesual-penale privind măsura de siguranţă a 

obligării la tratament medical 645 
1.5.1. Obligarea provizorie la tratament medical 645 
1.5.2. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a obligării 

la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă 647 
§2. Internarea medicală (art. HOC. pen.) 648 

2.1. Conceptul şi caracterizarea măsurii de siguranţă a internării 
medicale 648 

2.2. Condiţiile în care se poate dispune măsura de siguranţă a 
internării medicale 649 

2.3. Durata măsurii de siguranţă a internării medicale 651 
2.4. Dispoziţii procesual penale privind măsura de siguranţă a 

internării medicale 651 
2.4.1. Internarea medicală provizorie 651 
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2.4.2. Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii provizorii_ 651 
2.4.3. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a 

internării medicale 653 
2.4.4. Obligaţiile în legătură cu internarea medicală 653 
2.4.5. Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării _ 653 

§3. Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii 
(art. m c . pen.) [ 654 
3.1. Noţiune şi caracterizare 654 
3.2. Condiţiile în care se poate lua măsura de siguranţă a 

interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii 656 
3.3. Conţinutul măsurii 656 
3.4. Durata măsurii 656 
3.5. Punerea în executare a măsurii interzicerii ocupării unei 

funcţii sau a executării unei profesii 656 
3.6. Revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii ocupării unei 

funcţii sau exercitării unei profesii 657 
§4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale (art. 112 C. pen.) 657 

4.1. Noţiune şi caracterizare . 657 
4.2. Condiţii de luare a măsurii confiscării speciale 658 
4.3. Conţinutul măsurii confiscării 659 
4.4. Categorii de bunuri supuse confiscării speciale 660 
4.5. Alte dispoziţii privind confiscarea specială 668 

4.5.1. Limitarea confiscării 668 
4.5.2. Confiscarea specială prin echivalent 670 
4.5.3. Confiscarea specială a bunurilor obţinute din 

exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării 671 
4.5.4. Executarea măsurii de siguranţă a confiscării 

speciale. Dispoziţii procesuale 671 
§5. Confiscarea extinsă [art. 108 lit. e) C. pen.] 672 

5.1. Noţiune şi caracterizare 672 
5.2. Condiţiile în care se poate dispune confiscarea extinsă 672 
5.3. Conţinutul confiscării extinse 674 

Capitolul XI. Sancţiuni aplicabile minorilor infractori 675 
Secţiunea I. Regimul răspunderii penale a minorului infractor 675 

§1. Limitele răspunderii penale a minorului în legislaţia penală 675 
§2. Consecinţele răspunderii penale în cazul minorilor infractori 677 
§3. Măsurile educative 679 

3.1. Măsurile educative neprivative de libertate 679 
3.2. Măsurile educative privative de libertate 679 

§4. Referatul de evaluare 680 
4.1. Noţiune şi caracterizare 680 
4.2. Scopul referatului de evaluare 680 
4.3. Repetarea referatului de evaluare 681 
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Secţiunea a ll-a. Regimul măsurilor educative neprivative 
de libertate 682 
§1. Stagiul de formare civică 682 

1.1. Conceptul de formare civică 682 
1.2. Conţinutul şi caracterizarea măsurii educative a stagiului 

de formare civică , . 682 
1.3. Punerea în executare a măsurii educative a stagiului de 

formare civică şi executarea acesteia 683 
§2. Supravegherea 683 

2.1. Conţinutul măsurii 683 
2.2. Scopul măsurii . 684 

§3. Consemnarea la sfârşit de săptămână , 684 
3.1. Conţinutul măsurii , , 684 
3.2. Excepţii 684 
3.3. Scopul măsurii , 684 
3.4. Punerea în executare a măsurii educative a consemnării 

la sfârşit de săptămână 685 
3.5. Controlul executării măsurii 685 

§4. Asistarea zilnică 685 
4.1. Conţinutul măsurii 685 
4.2. Programul zilnic şi supravegherea 685 
4.3. Punerea în executare. Durata şi controlul măsurii 686 

§5. Obligaţii ce pot fi impuse minorului 686 
5.1. Obligaţiile serviciului de probaţiune , 687 

§6. Modificarea sau încetarea obligaţiilor . 688 
6.1. Condiţii pentru modificarea obligaţiilor 688 
6.2. încetarea unor obligaţii 688 

§7. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative 
de libertate 688 
7.1. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de 

libertate atunci când minorul aflat în executare nu respectă cu 
rea-credinţă condiţiile de executarea măsurii educative sau a 
obligaţiilor impuse 689 

7.2. înlocuirea obligatorie a măsurilor educative neprivative de 
libertate cu măsura educativă privativă de libertate a internării 
minorului într-un centru educativ 690 

7.3. Situaţia în care minorul aflat în executarea unei măsuri educative 
neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este 
judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior 691 

7.4. Impunerea de noi obligaţii minorului ori sporirea condiţiilor de 
executare a celor existente . 691 

Secţiunea a lll-a. Regimul măsurilor educative privative de 
libertate 692 
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§1. Internarea într-un centru educativ 692 
1.1. Noţiune şi caracterizare 692 
1.2. Conţinutul şi scopul măsurii internării în centrul educativ 693 
1.3. Prelungirea sau înlocuirea măsurii internării într-un centru 

educativ 694 
1.4. înlocuirea internării într-un centru educativ cu măsura asistării 

zilnice şi impunerea de obligaţii minorului__ 694 
1.5. Revenirea asupra înlocuirii sau liberării prevăzute în art. 124 

alin. (4) C. pen. 695 
1.6. Consecinţele săvârşirii unei noi fapte până la împlinirea duratei 

internării într-un centru educativ 695 
§2. Internarea într-un centru de detenţie_ 695 

2.1. Noţiune şi caracterizare 695 
2.2. Durata internării î n centrul d e detenţie _ 6 9 6 
2.3. Prelungirea măsurii internării 696 
2.4. înlocuirea internării într-un centru de detenţie cu măsura 

asistării zilnice, liberarea din centrul de detenţie şi impunerea 
de obligaţii minorului sau fostului minor 696 

2.5. Revenirea asupra înlocuirii sau liberării 697 
2.6. Consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni până la împlinirea 

duratei internării într-un centru de detenţie 697 
§3. Schimbarea regimului de executare (art. 126 C. pen.) 697 
§4. Calculul duratei măsurilor educative (art. 127 C. pen.)__ 698 

Secţiunea a IV-a. Dispoziţii penale în cazul infracţiunilor 
săvârşite de infractorii minori 698 

§1. Efectele cauzelor de atenuare şi agravare (art. 128 C. pen.) 698 
§2. Pluralitatea de infracţiuni (art. 129 C. pen.) 699 

2.1. Concursul de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii 699 
2.2. Săvârşirea unei infracţiuni în timpul minorităţii şi a alteia după 

majorat 699 
2.3. Săvârşirea după majorat a două sau mai multor infracţiuni 

concurente 699 
§3. Consecinţele descoperirii unei infracţiuni săvârşite în timpul 

minorităţii (art. 130 C. pen.) 700 
§4. Prescripţia răspunderii penale a minorilor (art. 131 C. p e n . ) _ 701 
§5. Prescripţia executării măsurilor educative (art. 132 C. pen.)_ 701 
§6. Efectele măsurilor educative (art. 133 C. pen.) 702 
§7. Minorul devenit major (art. 134 C. pen.) 702 

Capitolul XII. Răspunderea penală a persoanei fizice şi juridice 704 
Secţiunea I. Răspunderea penală a persoanei fizice 704 
Subsecţiunea I. Răspunderea penală, instituţie fundamentală a dreptului 

penal ' 704 
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§1. Cadrul juridic privind răspunderea penală a persoanei fizice 704 
§2. Răspunderea penală, consecinţă a săvârşirii unei infracţiuni 704 
§3. Conceptul de răspundere penală 705 
§4. Temeiul răspunderii penale 706 
§5. Răspunderea penală ca instituţie fundamentală a dreptului 

penal ^706 
Subsecţiunea a ll-a. Principiile răspunderii penale 706 

§1. Noţiunea şi cadrul principiilor răspunderii penale 706 
§2. Principiul legalităţii răspunderii penale 707 
§3. Principiul că infracţiunea este singurul temei al răspunderii 

penale . 707 
§4. Principiul umanismului răspunderii penale 708 
§5. Principiul că răspunderea penală este personală 709 
§6. Principiul inevitabilităţii răspunderii penale 709 
§7. Principiul individualizării răspunderii penale 710 
§8. Principiul unicităţii răspunderii penale sau regula non bis 

in idem 710 
§9. Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale 710 
§10. Principiul răspunderii penale a persoanei juridice 711 

Secţiunea a ll-a. Răspunderea penală a persoanei juridice 711 
Subsecţiunea I. Aspecte generale privind răspunderea penală a 

persoanei juridice 711 
§1. Consideraţii preliminare 711 
§2. Teorii cu privire la răspunderea penală a persoanei juridice 712 
§3. Abordarea răspunderii penale a persoanei juridice în doctrina 

şi legislaţia penală română 714 
§4. Necesitatea introducerii răspunderii penale a persoanei 

juridice în legislaţia penală a României 714 
Subsecţiunea a ll-a. Răspunderea penală a persoanelor 

juridice, formă atipică de răspundere penală 716 
§1. Cadrul juridic al răspunderii penale a persoanei juridice 716 
§2. Specificul răspunderii penale a persoanei juridice 717 
§3. Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice 718 
§4. Persoanele care pot angaja penal persoana juridică 720 
§5. Elementul subiectiv în cazul infracţiunii săvârşite de 

persoana juridică 721 
Secţiunea a lll-a. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 723 

§1. Cadrul juridic general al pedepselor aplicabile persoanei 
juridice 723 

§2. Stabilirea amenzii pentru persoana juridică 723 
2.1. Observaţii generale 723 
2.2. Cuantumul amenzii aplicabile persoanei juridice 723 
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2.3. Stabilirea de către instanţă a numărului zilelor-amendă pentru 
infracţiunea săvârşită de persoana juridică 724 

2.4. Limitele speciale ale zilelor-amendă 724 
2.5. Circumstanţă agravantă legală facultativă aplicabilă 

exclusiv persoanei juridice 725 
Secţiunea a IV-a. Regimul pedepselor complementare aplicabile 

persoanei juridice 725 
§1. Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul 

persoanei juridice 725 
§2. Dizolvarea persoanei juridice (art. 139 C. pen.) 726 
§3. Suspendarea activităţii persoanei juridice 727 
§4. Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice 728 
§5. închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice 729 
§6. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice 730 
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§8. Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare 732 
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1.1. Termenii recidivei persoanei juridice 734 
1.2. Tratamentul penal în cazul recidivei persoanei juridice 734 

§2. Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice _ 735 
2.1. Reguli de stabilire a pedepsei principale a amenzii pentru 

persoana juridică în prezenţa existenţei unor cauze de 
atenuare ori agravare a pedepsei 735 

2.2. Reguli privind stabilirea pedepselor complementare 737 
2.3. Reguli privind stabilirea măsurilor de siguranţă ce se vor 

lua în cazul confiscării speciale în ipoteza săvârşirii unei 
pluralităţii de infracţiuni 738 

§3. Prescripţia răspunderii penale a persoanei juridice 739 
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