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Abrevieri 

 
alin.  alineat(ul) 
apud citat după 
art.  articol(ul) 
BC Buletinul Casaţiei 
BJ Buletinul Jurisprudenţei 
B. Of. Buletinul Oficial, Partea I 
c. contra 
Cass. Curtea de Casaţie 
C. Ap. Curtea de Apel 
C. civ. Codul civil 
CD Culegere de decizii. Tribunalul Suprem 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CDP Caiete de drept penal 
col. pen. colegiul penal 
conf. univ. conferenţiar universitar 
C. Jud. Revista „Curierul Judiciar” 
C. mun.  Codul muncii 
Convenţie Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale (Convenţia europeană a drepturilor omului) 
CPJP Culegere de practică judiciară penală 
C. pen. noul Cod penal 
C. pen. anterior Codul penal din 1969 
C. pr. pen. noul Cod de procedură penală 
C. pr. pen. anterior Codul de procedură penală din 1969 
CSJ Curtea Supremă de Justiţie 
dec. decizia 
dec. pen. decizia penală 
Dreptul Revista „Dreptul” 
ed. ediţia 
Ed. editura 
etc. et caetera („şi celelalte”) 
H.G. Hotărârea Guvernului României 
ibidem în acelaşi loc 
ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
idem acelaşi autor 
JN Revista „Justiţia Nouă” 
Jud. Judecătoria 
LP Revista „Legalitatea populară” 
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.a. nota autorului 
OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
O.G. Ordonanţa Guvernului 
O.U.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
op. cit. opera citată 
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TITLUL VIII 

 Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind 
convieţuirea socială 

Generalităţi 
(art. 367-384) 

 COMENTARII (Prof. univ. dr. Viorel Paşca) 

1. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară 
Vechiul Cod penal reglementa, în Titlul IX, sub aceeaşi denumire de „Infracţiuni 

care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială”, în patru capitole, infrac-
ţiunile contra familiei (art. 303-307 C. pen.), infracţiunile contra sănătăţii publice 
(art. 308-313 C. pen.), infracţiunile privitoare la asistenţa celor în primejdie  
(art. 314-316 C. pen.) şi alte infracţiuni care aduc atingere relaţiilor de convieţuire 
socială (art. 315-330 C. pen.). 

Noul Cod penal a sistematizat incriminările doar în trei capitole, privind infrac-
ţiunile contra ordinii şi liniştii publice (art. 367-375 C. pen.), infracţiuni contra 
familiei (art. 376-380 C. pen.) şi infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului 
datorat persoanelor decedate (art. 381-384). 

Infracţiunile contra sănătăţii publice au fost incluse în Titlul VII, intitulat „Infracţiuni 
contra siguranţei publice”, iar infracţiunile privind obligaţia de asistenţă a celor în 
primejdie au fost incluse în Titlul I, intitulat „Infracţiuni contra persoanei”.  

 În rândul infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea 
socială au fost incluse unele incriminări din legi speciale (de exemplu, pornografia 
infantilă; împiedicarea desfăşurării unei adunări publice, portul sau folosirea fără 
drept de obiecte periculoase) sau au fost introduse incriminări noi (încercarea de a 
determina săvârşirea unei infracţiuni). 

În acelaşi timp, au fost dezincriminate fapte precum prostituţia, cerşetoria şi 
vagabondajul. 

Noua sistematizare a infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convie-
ţuirea socială apare mai coerentă şi mai cuprinzătoare decât cea din vechiul Cod 
penal.     
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2. Aspecte comune infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind 
convieţuirea socială 

A. Obiectul juridic 
Obiectul juridic al acestor infracţiuni îl constituie relaţiile sociale privind convie-

ţuirea socială, înţelegând prin aceasta acele relaţii interumane care asigură climatul 
de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi 
social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană. 

Ansamblul relaţiilor privind convieţuirea socială este foarte diversificat, motiv 
pentru care putem desluşi un sens mai larg al acestei noţiuni, cuprinzând ansamblul 
de relaţii interumane care fac posibilă convieţuirea socială în comunitatea umană, şi 
un sens mai restrâns al unor relaţii de convieţuire socială mai apropiate, cu implicaţii 
directe asupra ordinii şi liniştii publice, relaţiilor de familie sau respectului datorat 
libertăţii vieţii religioase, cărora legiuitorul a înţeles să le acorde o protecţie specială 
prin incriminarea unor infracţiuni specifice. 

B. Obiectul material 
 În general infracţiunile cuprinse în acest titlu sunt infracţiuni de pericol şi nu au 

obiect material. În cazul unor infracţiuni pentru care săvârşirea lor implică acţiuni 
exercitate asupra corpului unor persoane sau bunuri (tulburarea liniştii publice prin 
acte de violenţă asupra persoanelor sau bunurilor), există şi un obiect material. 

C. Subiecţii infracţiunilor 
Subiectul activ al infracţiunilor, cu excepţia infracţiunilor împotriva familiei, nu 

este calificat. În cazul infracţiunilor contra familiei, subiectul activ este calificat, nepu-
tând fi decât un părinte sau un ascendent căruia i-a fost încredinţat copilul, sau în 
cazul bigamiei, o persoană căsătorită. Participaţia penală este posibilă în toate 
formele. 

Unele dintre infracţiunile contra ordinii şi liniştii publice şi infracţiunile contra 
libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate pot fi comise şi de 
persoana juridică. 

Subiecţi pasivi pot fi orice persoane, cu excepţia infracţiunilor împotriva familiei, 
în cazul cărora subiectul pasiv are calitatea de membru de familie. 

D. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunilor 
Locul săvârşirii infracţiunilor este, în cazul unor infracţiuni, o cerinţă esenţială de 

existenţa căreia depinde tipicitatea infracţiunii. Pentru a constitui infracţiunea de 
tulburare a ordinii şi liniştii publice sau de ultraj, faptele trebuie comise în public; 
portul ilegal de arme albe trebuie să se săvârşească la adunările publice, manifes-
tările culturale sau sportive etc. 

 Timpul nu are în general vreo influenţă asupra conţinutului infracţiunii, cu 
excepţia abandonului de familie comis prin neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, 
a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească. 

 
3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunilor coincide, în majoritatea 

cazurilor, cu conţinutul constitutiv al infracţiunii, cu excepţia infracţiunilor împotriva 
familiei, care presupun şi existenţa unei situaţii premisă. 

A. Situaţia premisă  
Situaţia premisă este o cerinţă specială în cazul infracţiunilor împotriva familiei 

(de exemplu, preexistenţa unei căsătorii, stabilirea unei obligaţii de întreţinere pe 
cale judecătorească, încredinţarea minorului potrivit legii unui părinte sau altei 
persoane). 
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B. Latura obiectivă 
Infracţiunile care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială sunt în majo-

ritatea lor infracţiuni comisive pure, putând fi comise doar prin acţiune, cu excepţia 
infracţiunii de abandon de familie, care se poate comite prin omisiune, în variantele 
normative constând în neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere 
prevăzute de lege sau în neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de 
întreţinere stabilite pe cale judecătorească. 

Majoritatea infracţiunilor sunt infracţiuni de pericol, dar unele infracţiuni se con-
sumă numai dacă urmarea directă este un rezultat (de exemplu, profanarea unui 
lăcaş sau a unui obiect de cult, sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru; 
prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru). 

C. Latura subiectivă 
Toate infracţiunile cuprinse în acest titlu nu pot fi comise decât cu intenţie 

directă sau indirectă. Faptele comise din culpă nu sunt incriminate. 
Mobilul şi scopul săvârşirii acţiunilor nu constituie cerinţe pentru tipicitatea 

infracţiunii, cu excepţia infracţiunii de grup infracţional organizat, în cazul căreia 
asocierea are ca scop comiterea uneia sau mai multor infracţiuni.  

D. Formele infracţiunilor 
Actele preparatorii, deşi posibile, nu sunt incriminate. 
Tentativa este incriminată doar în cazul infracţiunii de pornografie infantilă  

[art. 374 alin. (5) C. pen.]. 
Infracţiunile sunt în majoritatea lor infracţiuni de consumare instantanee. Unele 

dintre ele pot îmbrăca forma infracţiunii continue (de exemplu, portul fără drept de 
obiecte periculoase – art. 372 C. pen.; constituirea unui grup infracţional organizat –
art. 367 C. pen.; abandonul de familie – art. 378 C. pen.). 

Infracţiunile pot îmbrăca şi forma infracţiunii continuate, dacă acţiunile se comit 
la intervale diferite de timp, în baza aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect 
pasiv. 

E. Sancţiuni 
Infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sunt în 

general infracţiuni de gravitate medie, pedepsite cu închisoare până la 5 ani sau 
amendă, şi care în general nu exclud individualizarea executării pedepsei în regim 
neprivativ de libertate. 

 
4. Elemente de drept comparat 
A. Codul penal portughez incriminează, în Capitolul V, intitulat „Despre infrac-

ţiunile împotriva ordinii şi liniştii publice”, în Secţiunea I – Infracţiunile anti-sociale 
periculoase (art. 295ş – „Ebrietatea şi intoxicarea” – şi în art. 296ş – „Exploatarea 
minorului la cerşit”), iar în Secţiunea a II-a – Infracţiunile împotriva păcii publice  
(art. 297ş – „Instigarea publică la infracţiuni”; art. 298ş – „Apologia publică a unei 
infracţiuni”; art. 299ş – „Asocierea infracţională”; art. 300ş – „Organizaţii teroriste”; 
art. 301ş – „Terorismul”; art. 302ş –„Participarea la răzmeriţă”; art. 303ş – 
„Participarea la răzmeriţă în armata”; art. 304ş –„Nerespectarea ordinului de încetare 
a reuniunii publice”; art. 305ş – „Ameninţarea cu comiterea de infracţiuni; art. 306ş – 
„Abuzul şi simularea semnalelor de pericol”).  
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B. Codul penal spaniol incriminează, în Titlul XXII, delictele împotriva ordinii 
publice, în cinci capitole: Capitolul I – „Răzvrătirea”; Capitolul II – „Atentatele 
împotriva autorităţii, a agenţilor săi şi a funcţionarilor publici şi opunerea de 
rezistenţă şi nesupunerea”; Capitolul III – „Dezordinea publică”; Capitolul IV – 
„Dispoziţii comune capitolelor anterioare”; Capitolul V – „Deţinerea, traficul şi 
depozitarea de arme, muniţii sau explozibili şi delicte de terorism”. 

C. Codul penal francez incriminează infracţiunile împotriva ordinii publice în 
Titlul III al Părţii speciale, sub denumirea de „Atingeri aduse autorităţii Statului”, care, 
în primul capitol, intitulat „Atingeri aduse ordinii publice”, reglementează, în 
Secţiunea 1 – „Piedici pentru exercitarea libertăţilor de exprimare, muncii, asocierii, 
reuniunii sau manifestării”; în Secţiunea 2 – „Despre participarea delicventă la o 
îmbulzeală de oameni”; în Secţiunea 3 – „Manifestări ilicite şi participarea delicventă 
la o manifestaţie sau la o reuniune publică”; în Secţiunea 4 – „Grupuri de luptă şi 
mişcări desfiinţate”.  

D. Codul penal german incriminează, în Capitolul 11 al Părţii speciale, intitulat 
„Infracţiuni care aduc atingere religiei sau ideologiilor despre lume”: „Insulta adusă 
crezurilor, cultelor religioase şi organizaţiilor cu o anumită ideologie despre lume”; 
„Tulburarea serviciului religios”; „Tulburarea ceremoniei de înmormântare” şi 
„Profanarea de morminte”, iar în Capitolul 12, intitulat „Falsificarea stării civile”: 
„Încălcarea obligaţiilor de întreţinere”; „Încălcarea obligaţiei de creştere sau 
educare”; „Bigamia” şi „Incestul”. 
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Capitolul I 

Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice 

Generalităţi 
(art. 367-375) 

 COMENTARII (Prof. univ. dr. Viorel Paşca) 

1. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară 
Infracţiunile grupate în acest capitol, care are aceeaşi denumire ca şi în vechiul 

Cod penal, sunt doar în parte preluate din acesta. Alte infracţiuni au fost preluate din 
Legea nr. 61/1991 şi, respectiv, Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfă-
şurarea adunărilor publice, iar infracţiunea de pornografie infantilă a fost preluată 
din Legile nr. 678/2001, nr. 161/2003 şi nr. 196/2003, eliminându-se suprapunerile 
în reglementare determinate de existenţa a trei acte cu incriminări similare. 

Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri a fost reformulată prin separarea 
infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, inclusă într-un text distinct al 
acestui capitol, de infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri, inclusă într-un alt 
text. Alte infracţiuni au fost dezincriminate (cerşetoria, vagabondajul, prostituţia, 
jocurile de noroc) sau au fost sistematizate în alte capitole ale noului Cod penal 
(încăierarea, proxenetismul – incriminate printre infracţiunile împotriva persoanei). 

Regimul sancţionator prevăzut de noul Cod penal este în general mai favorabil 
decât cel prevăzut de Codul penal anterior. 

 
2. Aspecte comune infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind 

convieţuirea socială 
A. Obiectul juridic 
Deşi relaţiile sociale privind ordinea şi liniştea publică fac parte generic din 

grupul relaţiilor sociale privind convieţuirea socială, ele reprezintă acel fascicol de 
relaţii sociale privind situaţia rezultată în urma respectării normelor juridice impe-
rative, situaţie în care relaţiile sociale se stabilesc în strictă conformitate cu normele 
de drept. 

Ordinea publică este ordinea de drept care asigură tuturor cetăţenilor simţă-
mântul siguranţei şi al liniştii, asigură existenţa paşnică a indivizilor şi a bunurilor 
acestora. Ordinea şi liniştea publică sunt cerinţe fundamentale ale statului de drept, 
asigurând exerciţiul în societate al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

B. Obiectul material 
Infracţiunile contra ordinii şi liniştii publice sunt infracţiuni de pericol şi, de 

regulă, nu au obiect material. 
În cazul infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice săvârşite prin violenţe, 

obiectul material îl constituie corpul sau bunurile victimei, subiect pasiv adiacent 
(secundar) al infracţiunii, dar, în acest caz, dacă violenţele exercitate asupra acestora 
au ca rezultat vătămări corporale sau distrugeri de bunuri, va exista un concurs de 
infracţiuni. 

În cazul infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, obiectul 
material al infracţiunii îl constituie obiectele periculoase enumerate în cuprinsul 
normei de incriminare. 
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În cazul infracţiunii de pornografie infantilă, obiectul material îl constituie suportul 
pe care sunt fixate imaginile pornografice cu minori sau sistemele informatice, în cazul 
pornografiei infantile prin mijloace informatice. 

C. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunilor constituie o cerinţă esenţială a 
unor infracţiuni. 

Astfel, infracţiunile de tulburare a ordinii şi liniştii publice sau de ultraj pot fi 
săvârşite numai în public; portul ilegal de arme albe trebuie să se săvârşească la 
adunările publice, manifestările culturale sau sportive, în locuri special amenajate şi 
autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun etc. 

D. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunilor coincide în general cu 
conţinutul constitutiv al infracţiunii, cu excepţia infracţiunilor de port sau folosire fără 
drept de obiecte periculoase (art. 372 C. pen.), care are ca situaţie premisă 
preexistenţa unor adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special 
amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement. 

E. Conţinutul constitutiv al infracţiunilor cuprinde latura obiectivă şi latura 
subiectivă a infracţiunii. 

a) Latura obiectivă cuprinde elementul material, cerinţe esenţiale, urmarea 
imediată şi legătura de cauzalitate. 

Elementul material al infracţiunilor contra ordinii şi liniştii publice constă, în 
toate cazurile, în acţiuni, niciuna dintre infracţiuni neputând fi comisă prin omisiune. 
În cazul infracţiunii de grup infracţional organizat, elementul material este constituit 
din acte de pregătire sau de participaţie asimilate actelor de autorat şi incriminate ca 
infracţiune de sine stătătoare. 

Cerinţele esenţiale sunt diverse, raportate la modul de săvârşire a acţiunilor 
care constituie elementul material al infracţiunilor. 

Urmarea imediată constă, în toate cazurile, în crearea unei stări de pericol 
pentru ordinea şi liniştea publică. 

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptelor. 
b) Latura subiectivă. Toate infracţiunile contra ordinii şi liniştii publice nu pot 

fi comise decât cu intenţie directă sau indirectă. Săvârşirea faptelor din culpă nu 
constituie infracţiune. 

 
3. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 
A. Forme 
a) Actele preparatorii nu sunt posibile, infracţiunile fiind, în majoritatea 

cazurilor, de consumare instantanee, sau, deşi sunt posibile, nu sunt incriminate.  
b) Tentativa, deşi este posibilă în cazul unor infracţiuni, nu este incriminată. 
c) Consumarea infracţiunilor. Infracţiunile sunt, în majoritatea lor, infracţiuni 

de consumare instantanee. Unele dintre ele pot îmbrăca forma infracţiunii continue 
(de exemplu, portul fără drept de obiecte periculoase – art. 372 C. pen.; constituirea 
unui grup infracţional organizat – art. 367 C. pen.). 

Infracţiunile pot îmbrăca şi forma infracţiunii continuate, dacă acţiunile se comit 
la intervale diferite de timp, în baza aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect 
pasiv. 
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