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Titlul III 
Pedepsele 

Capitolul I 
Categoriile pedepselor 

Art. 53. Pedepsele principale. Pedepsele principale sunt: 

a) detenţiunea pe viaţă; 

b) închisoarea; 

c) amenda. 
● VECHIUL CP: art. 53 pct. 1. 
● CONSTITUŢIA ROMÂNIEI. Art. 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. (…) (2) 
Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. 
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă. 
 

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. 
● VECHIUL CP: art. 53 pct. 3.  

Art. 55. Pedepsele complementare. Pedepsele complementare sunt: 

a) interzicerea exercitării unor drepturi; 

b) degradarea militară;  

c) publicarea hotărârii de condamnare. 

● VECHIUL CP: art. 53 pct. 2.  
● LPA. Art. 12. (2) Pedeapsa complementară prevăz. la art. 55 lit. c) NCP nu se aplică în cazul 
infracţiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia. 

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 pe-
depselor. 
● VECHIUL CP: art. 54. 

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. 
● VECHIUL CP: art. 55 alin. (1).  

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 
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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 posi-
bilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în vederea rein-
tegrării sociale. 
● VECHIUL CP: art. 55 alin. (2).  

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. 
● VECHIUL CP: art. 552.  

Secţiunea a 2-a 
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 execu-
tarea pedepselor. 
● VECHIUL CP: art. 53 pct. 1 lit. b), 57 alin. (1). 

Secţiunea a 3-a 
Amenda 

Art. 61. Stabilirea amenzii. (1) Amenda constă în suma de bani pe care condam-
natul este obligat să o plătească statului. 

(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespun-
zătoare 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 individua-
lizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte 
ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale condam-
natului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa. 

(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 doi 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). 

● VECHIUL CP: art. 53 pct. 1. lit. c), 63. 
● LPA. Art. 13. (1) În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul CP 1969, aplicarea obli-
gatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă 
din art. 61 alin. (2) şi (4) NCP, prin utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi-amendă în 
sumă de 150 lei.  
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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. 

● LPA. Art. 11. Disp. art. 62 NCP priv. amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii nu se aplică în 
cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării în vigoare a acestuia şi nu vor fi avute în vedere 
pentru determinarea legii penale mai favorabile. 

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. 

● VECHIUL CP: art. 631. 
● LPA. Art. 14. (1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii se face după cum urmează: 
a) dacă amenda a fost definitiv aplicată anterior intrării în vigoare a NCP, înlocuirea se face în 
baza art. 631 CP 1969, fără ca durata pedepsei închisorii să poată depăşi maximul zilelor-amendă 
determinat potrivit art. 61 alin. (4) NCP pentru fapta care a atras condamnarea; b) dacă amenda a 
fost aplicată după data intrării în vigoare a NCP pentru infracţiuni comise anterior acestei date, 
înlocuirea se va face potrivit dispoziţiilor din legea în baza căreia s-a aplicat amenda. 
● RIL. Dec. ICCJ (SU) nr. L/2007 (M. Of. nr. 775 din 15 noiembrie 2007): „Disp. art. 631 CP [art. 63 
NCP] se interpr. în sensul că, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, pedeapsa ce 
se stabileşte de instanţă nu poate fi decât cu executare efectivă”.  

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 cores-
punde 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. 
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(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 exe-
cutarea 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. 

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situaţia prevăzută în alin. (1), nu îşi dă con-
simţământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, amenda 
neexecutată se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art. 63. 

● LPA. Art. 14. (2) Art. 64 NCP nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării sale în 
vigoare, chiar dacă amenda a fost aplicată în baza art. 61 NCP. 

Capitolul III 
Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare 

● LPA. Art. 12. (1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potriv. 
legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă. 

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), lit. b) şi lit. d)-o), a căror exercitare a fost 
interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. 

(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. 

(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. 

(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. 
● VECHIUL CP: art. 71. 
● RIL. Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 29/2019 (M. Of. nr. 63 din 30 ianuarie 2020): „În interpr. şi 
aplic. unitară a art. 65 alin. (3) NCP (...): aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea 
drepturilor prevăz. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o) NCP, a căror exercitare a fost interzisă de 
instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de 
condamnare la pedeapsa amenzii”.  
 




