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TITLUL IV 

Măsurile de siguranţă 

 

   

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

   

Scopul măsurilor de siguranţă 

   

   Art. 107. -   

   (1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea 

săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.   

   (2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea 

penală, nejustificată.   

   (3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o 

pedeapsă. 

 

   

Categoriile măsurilor de siguranţă 

   

   Art. 108. -   Măsurile de siguranţă sunt:   

   a) obligarea la tratament medical;   

   b) internarea medicală;   

   c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;   

   d) confiscarea specială.   

   e) confiscarea extinsă.   
    Litera a fost introdusă prin Lege 63/2012 la 01/02/2014. 
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Confiscarea specială 

   

   Art. 112. -    

   (1) Sunt supuse confiscării speciale:   

   a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;   

   b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea 

unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei 

persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;   

   c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea 

făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului 

sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;   

   d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 

penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;   

   e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt 

restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;   

   f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.   

   (2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse 

confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune 

confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea produsă sau care s-

ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, 

modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune 

confiscarea lor în întregime.   

   (3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, 

întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul 

folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispoziţiilor alin. 

(2).   

   (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.   

   (5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se găsesc, în locul lor 

se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.   

   (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse 

confiscării, precum şi bunurile produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. 

(1) lit. b) şi lit. c). 

 

   

Confiscarea extinsă   
Paragraful a fost introdus prin Lege 63/2012 la 01/02/2014. 

   

   Art. 112
1
. -   Art. 112^1. - a fost introdus prin Lege 63/2012 la 01/02/2014.   

   (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în 

care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă 

fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este 

închisoarea de 4 ani sau mai mare:   

   a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;   
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   b) infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;   

   c) infracţiuni privind frontiera de stat a României;   

   d) infracţiunea de spălare a banilor;   

   e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;   

   f) infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;   

   g) constituirea unui grup infracţional organizat;   

   h) infracţiuni contra patrimoniului;   

   i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor 

explozive;   

   j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;   

   k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor 

privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul 

importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi 

reziduuri;   

   l) infracţiuni privind jocurile de noroc;   

   m) infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;   

   n) infracţiuni de evaziune fiscală;   

   o) infracţiuni privind regimul vamal;   

   p) infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată 

electronice;   

   q) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.   

   (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:   

   a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani 

înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii 

actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în 

mod licit;   
    Litera a fost declarată parţial neconstituţională prin Decizie 11/2015 la 09/02/2015.   

   b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de 

natura celor prevăzute la alin. (1).   

   (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor 

transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei 

persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.   

   (4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.   

   (5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor 

avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana 

condamnată, membrii familiei acesteia.   

   (6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri 

până la concurenţa valorii acestora.   

   (7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea 

bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.   

   (8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la 

alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate. 
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