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Codul Penal,Titlul 

I Infracțiuni 
contra persoanei.

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.



Pătrunderea fără drept în locuința sau pe    

proprietatea altuia, fără acordul acestuia.

Este considerată circumstanță agravantă patrunderea

în locuință sau pe teritoriul altuia de către o 

persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire

de calităţi mincinoase



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 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.



Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a

sunetelor, convorbirilor fără accordul persoanei sunt interzise.

Pedepsindu-se cu cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

• fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini,
ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a
unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere fara
acordul persoanei sunt INTERZISE

• Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu
amendă.



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.



Divulgarea unor 

informații ce țin de 

viața privată a altei 

persoane

De către cel care a 
luat la cunoștință prin 
exercitarea profesiei 

cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani sau cu 
amendă.



Codul Penal, titlul II 
Infracțiuni 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.

(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.



(1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări:



Furtul - Furtul calificat -Art. 229. 

(1) Furtul săvârșit în următoarele împrejurări:

a) într-un mijloc de transport în comun;

b) în timpul nopții;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept
a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;

e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă
ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoarea de 
la unu la 5 ani.



Furtul - Furtul calificat -Art. 229. -

(2) Dacă furtul a fost săvârșit 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.



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.

Plângerea 

prealabilă şi 

împăcarea

(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,art.
229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230,
împăcarea înlătură răspunderea penală.



Art. 232
Sancţionarea tentativei

• Tentativa la infracţiunile prevăzute în 
prezentul capitol se pedepseşte.



Tâlhăria și 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. 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.



Tâlhăria şi pirateria
Art. 237

Sancţionarea 

tentativei

Tentativa la 
infracţiunile 

prevăzute în art. 233-
235 se pedepseşte.


