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ABSTRACT: The main punishments applicable to the physical person are: a) live imprisonment; b) prison; c) fine
(art. 53 of the new criminal code).
Life imprisonment is the most severe punishment in the current Criminal Law. It consists of deprivation of liberty for
an indefinite duration.
The punishment of life imprisonment is provided by the law for the most severe crimes, alone (for crimes of geneocid
committed in wartime - art. 438 paragraph 2 of the new criminal code) or alternating with the punishment of prison
from 15 to 25 years (for example, for crimes against the national security: art. 396 of the New Criminal Code treason giving aid to the enemy, art. 398 of the New Criminal Code - high treason, art. 401 of the New Criminal
Code - the attack endangering the national security, art. 402 of the New Criminal Code - the attack against a
collectivity, art. 408 of the New Criminal Code - crimes against persons enjoying international protection; for the
crime of aggravated murder - art. 189 of the New Criminal Code etc.).
Whether it is provided as sole punishment or alternating with the punishment of prison from 15 to 25 years, life
imprisonment is not applied in the following situations[1]: a) if on the date of the judgment of conviction the
defendant reached the age of 65 years. Upon reaching this age limit, if there is no final decision of conviction, for
the committed crime there is provided only the punishment of life imprisonment from 15 to 25 years and the court
chooses the first of the two punishments, it is obliged to apply the punishment of prison for a fixed duration of 30
years. b) if on the date of committing the crime the defendant was minor, and the law provides for the committed act
the punishment of life imprisonment, this punishment may not be applied, but a educative measure deprivative of
liberty. c) if the court retains in the favor of the defendant mitigating circumstances, it may not apply the punishment
of life imprisonment, but it is obliged toapply the punishment of prison between 10 and 20 years. d) if for the
consumed crime the law provides the punishment of life imprisonment, the court would orient towards it, but the act
remained in the imperfect form of the attempt, the punishment of prison from 10 to 20 years shall be mandatorily
applied.
The punishment of prison is the most used main punishment and consist of deprivation of liberty for a definite
period, being provided by the law for most crimes both as sole main punishment or as alternative main punishment
along with the punishment of fine, in some cases, or along with the punishment of life imprisonment, in other cases
[2].
The fine is the main pecuniary punishment consisting of the amount the convicted is constrained to pay into the
account of the state [3].
In our Criminal Law, the fine is provided only as main penaltt, alone or alternatively with the punishment of prison.
The fine regulation as main punishment in the new criminal code retained several novelty elements[4] in relation to
the Criminal Code of 1968.
A first novelty element consists of calculating the fine by day-fine system , which, by means of determining the
amount, provides a better individualization of the punishment actually applied both in terms of proportionality,
expressed in the number of days-fine, and efficienc, establishing the value of a day-fine taking into account the
patrimonial situation of the convict.
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Another novelty element consists of the possibility either to increase the special limits of the punishment of fine, or
to apply the fine cumulated with the punishment of prison, when by the committed crime the defendant aimed to
obtain a patrimonial profit.
Another novelty element appears in the regulation of replacing the punishment of fine with the punishment of prison
or of executing the punishment of fine by providing a community service work.
KEY WORDS: life imprisonment, convict, fine, day-fine system.

1. Introducere
În doctrina penală română, pedeapsa a fost definită ca fiind o sancţiune de drept penal
care constă într-o măsură de constrângere şi reeducare prevăzută de lege pentru săvârşirea unei
anumite infracţiuni şi care se aplică de instanţa de judecată infractorului, în scopul prevenirii
săvârşirii de noi infracţiuni [5].
Pedeapsa are drept scop împiedicarea săvârşirii de noi infracţiuni de către condamnat
(prevenţia specială) şi un rol preventiv anteinfracţional ca urmare a prevederii pedepsei de către
norma penală, prin cunoaşterea şi prin aderarea membrilor societăţii la dispoziţia normei
respective (prevenţia generală) [6].
În ceea ce priveşte categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice prevăzute în noul
Cod penal [7], legiuitorul procedează la sistematizarea acestora folosind drept criteriu ordinea în
care acestea, odată aplicate, urmează să se execute. De aceea, această reglementare a categoriilor
de pedeapsă începe cu pedepsele principale, continuă cu pedepsele accesorii şi se încheie cu
pedepsele complementare [8].
Categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice sunt reglementate prin dispoziţiile art.
53, art. 54 şi art. 55 din noul Cod penal.
Potrivit art. 53 din noul Cod penal, pedepsele principale sunt: a) detenţiunea pe viaţă; b)
închisoarea; c) amenda.
Art. 53 din noul Cod penal menţine aceleaşi pedepse principale ca cele prevăzute în art.
53 pct. 1 din Codul penal anterior [9].
Spre deosebire de art. 53 pct. 1 lit. b) şi c) din Codul penal anterior, art. 53 lit. b) şi c) din
noul Cod penal nu prevede în cadrul acestor texte legale şi limitele generale ale amenzii şi
închisorii, limitele generale fiind prevăzute în art. 60 din noul Cod penal pentru pedeapsa
închisorii şi în art. 61 alin. 2 din noul Cod penal pentru pedeapsa amenzii [10].
În conformitate cu art. 54 din noul Cod penal, 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.
Conform art. 55 din noul Cod penal, pedepsele complementare sunt: a) interzicerea
exercitării unor drepturi; b) degradarea militară; c) publicarea hotărârii de condamnare.
Articolul 55 din noul Cod penal menţine pedeapsa complementară a interzicerii
exercitării unor drepturi şi pedeapsa degradării militare şi introduce o nouă pedeapsă
complementară, constând în publicarea hotărârii de condamnare[11].
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Referitor la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, art. 55 lit. a)
din noul Cod penal, spre deosebire de art. 53 pct. 2 lit. a) din Codul penal anterior, nu prevede
limitele pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, aceste limite fiind
stabilite în art. 66 alin. 1 din noul Cod penal [12].
2. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă
2.1. Noţiune şi caracterizare
Detenţiunea pe viaţă este pedeapsa cea mai severă din legislaţia penală actuală. Ea constă,
potrivit art. 56 din noul Cod penal, în privarea de libertate pe durată nedeterminată.
Ca privare de libertate pe durată nedeterminată, pedeapsa detenţiunii pe viaţă este
caracteristică îndeosebi sistemelor care nu cunosc pedeapsa cu moartea [13].
Prin Decretul - Lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 [14] a fost abolită pedeapsa cu moartea în
legislaţia noastră şi înlocuită cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă. S-a pus astfel capăt unei perioade
de peste o jumătate de secol în care pedeapsa cu moartea, necunoscută în timp de pace, în dreptul
penal român modern, a fost introdusă, menţinută şi aplicată, de cele mai multe ori în interese
străine justiţiei, de regimurile dictatoriale care s-au succedat la noi între anii 1938 şi 1989 [15].
În preambulul Decretului - Lege nr. 6 din 1990 se motivează abolirea pedepsei cu
moartea prin interesul de a sublinia caracterul profund umanist al regimului politic instaurat în
România în urma revoluţiei din decembrie 1989. Acest act era necesar şi în vederea integrării
ţării noastre în structurile Europei occidentale. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950, ratificată de
Parlamentul României prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 [16] prevede, în Protocolul nr. 6
privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, obligaţia statelor
semnatare de a aboli pedeapsa cu moartea în sistemele lor de drept penal. Se poate afirma deci că
interzicerea pedepsei cu moartea în dreptul nostru este şi consecinţa unei obligaţii internaţionale.
De altfel, între timp a intrat în vigoare, la 8 decembrie 1991, Constituţia României [17], care
prevede, în art. 22 alin. 3, că pedeapsa cu moartea este interzisă, în deplin acord cu dispoziţia din
art. 1 din Protocolul nr. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care prevede că
„Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici
executat” [18].
Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută pentru infracţiunile cele mai grave, care sunt
nominalizate de textele din Partea specială a noului Cod penal şi anume [19]: dintre cele incluse
în Titlul X - Infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 396 noul Cod penal - trădarea prin
ajutarea inamicului; art. 398 noul Cod penal - înalta trădare; art. 401 noul Cod penal - atentatul
care pune în pericol securitatea naţională; art. 402 noul Cod penal - atentatul contra unei
colectivităţi; art. 408 noul Cod penal - infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie
internaţională), în Titlul XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate (art. 421
noul Cod penal - capitularea; art. 422 noul Cod penal - părăsirea câmpului de luptă), în Titlul XII
- Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război (art. 438 alin. 1 şi alin. 2 noul Cod penal genocidul; art. 439 noul Cod penal - infracţiuni contra umanităţii; art. 440 alin. 1 şi 2 noul Cod
penal - infracţiuni de război contra persoanelor), în Titlul I - Infracţiuni contra persoanei (art. 189
noul Cod penal - infracţiunea de omor calificat).
În cazul infracţiunilor menţionate, pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută alternativ
cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani, cu excepţia infracţiunii de genocid săvârşită în timp
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de război prevăzută în art. 438 alin. 2, caz în care pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută ca
pedeapsă unică [20].
În cazurile în care pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este prevăzută alternativ cu pedeapsa
închisorii, instanţa de judecată în procesul de individualizare judiciară a pedepsei, poate să
stabilească, în funcţie de criteriile prevăzute de art. 74 din noul Cod penal [21], fie pedeapsa
închisorii, fie pedeapsa detenţiunii pe viaţă [22].
Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută şi pentru unele infracţiuni din legi speciale
(de exemplu, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului) [23].
Noul Cod penal a prevăzut şi două cazuri în care, faţă de gravitatea faptelor comise, se
impune înlocuirea pedepsei închisorii cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă; astfel, potrivit art. 39 alin.
2 din noul Cod penal, atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin
adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu
închisoarea stabilite s-ar depăşi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii,
iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă; tot astfel, în
cazul recidivei postcondamnatorii, art. 43 alin. 3 din noul Cod penal prevede că, dacă prin
însumarea pedepselor (…) s-ar depăşi cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei
închisorii, iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile săvârşite pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica
pedeapsa detenţiunii pe viaţă [24].
Spre deosebire de pedeapsa cu moartea, detenţiunea pe viaţă are avantajul că poate fi
retrasă în caz de eroare judiciară descoperită după punerea în executare a hotărârii de
condamnare [25].
Detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă absolut determinată şi sub acest aspect nu poate fi
adaptabilă [26].
2.2. Regimul detenţiunii pe viaţă
Potrivit art. 56 din noul Cod penal, detenţiunea pe viaţă se execută potrivit legii privind
executarea pedepselor (Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal).
2.3. Neaplicarea detenţiunii pe viaţă
Indiferent că este prevăzută ca pedeapsă unică sau alternativ cu pedeapsa închisorii de la
15 la 25 de ani, detenţiunea pe viaţă nu se aplică în următoarele situaţii [27]:
a) Dacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65
de ani. La împlinirea acestei limite de vârstă, dacă nu există o hotărâre definitivă de condamnare,
iar pentru infracţiunea comisă este prevăzută doar pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau această
pedeapsă alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi instanţa alege prima dintre cele două
pedepse, este obligată să aplice pedeapsa închisorii pe o durată fixă de 30 de ani.
b) Dacă la data săvârşirii infracţiunii inculpatul era minor, iar legea prevede pentru fapta
comisă pedeapsa detenţiunii pe viaţă, nu poate fi aplicată această pedeapsă, ci o măsură
educativă privativă de libertate.
Noul Cod penal prevede în art. 114 alin. 1 că faţă de minorul care, la data săvârşirii
infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de
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libertate. În alin. 2 al aceluiaşi articol se prevede că, faţă de minorul prevăzut în alin. 1 se poate
lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: a) dacă a mai săvârşit o
infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a
început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat; b) atunci când pedeapsa
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori
detenţiunea pe viaţă [28].
c) Dacă instanţa de judecată reţine în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante, nu
poate să aplice pedeapsa detenţiunii pe viaţă, ci este obligată să aplice pedeapsa închisorii
cuprinsă între 10 şi 20 de ani (art. 76 alin. 2 noul Cod penal).
d) Dacă pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar
instanţa de judecată s-ar orienta spre aceasta, însă fapta a rămas în forma imperfectă a
tentativei, se aplică în mod obligatoriu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani (art. 33 alin. 2
noul Cod penal).
2.4. Înlocuirea detenţiunii pe viaţă
Potrivit art. 58 din noul Cod penal, 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 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 posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese
constante şi evidente în vederea reintegrării sociale.
Aşadar, înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă pentru condamnatul care a împlinit vârsta
de 65 de ani în timpul executării acestei pedepse nu are loc în mod automat, prin însăşi hotărârea
instanţei care a constatat acest fapt, ci poate fi dispusă numai după verificarea îndeplinirii
condiţiilor impuse condamnaţilor în acest scop. Instanţa va trebui deci să verifice, pe baza
informaţiilor primite din partea conducerii penitenciarului în care condamnatul a executat
pedeapsa detenţiunii pe viaţă, respectiv din partea comisiei pentru individualizarea regimului de
executare a pedepselor privative de libertate din acel penitenciar, dacă într-adevăr, pe toată
durata executării pedepsei detenţiunii pe viaţă, condamnatul a avut o bună conduită, dacă şi-a
îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare – respectiv a dovedit
că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească – şi dacă a făcut cu adevărat progrese constante şi
evidente în vederea reintegrării sociale. Potrivit legii, fără îndeplinirea acestor condiţii, înlocuirea
pedepsei detenţiunii pe viaţă nu este posibilă, iar prin verificarea lor, instanţa îndeplineşte o
adevărată operaţiune de individualizare. Sub acest aspect, înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă
apare, potrivit prevederilor noului Cod penal, ca un mijloc de individualizare judiciară a
pedepsei, deoarece hotărârea instanţei cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor
impuse de lege condamnatului este hotărâtoare pentru luarea acestei măsuri, iar instanţa este
suverană în această apreciere [29].
Neaplicarea dispoziţiilor art. 58 din noul Cod penal în sensul neînlocuirii pedepsei
detenţiunii pe viaţă nu exclude aplicarea dispoziţiilor art. 99 din acelaşi Cod cu privire la
liberarea condiţionată [30].
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2.5. Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă
Potrivit art. 59 din noul Cod penal, în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii
pe viaţă cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată se consideră ca parte executată
din pedeapsa închisorii.
Se observă că textul de lege se referă atât la „înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă”,
care face obiectul reglementării art. 58 din noul Cod penal, cât şi la comutarea unei astfel de
pedepse. Acest din urmă aspect poate apărea ca urmare a intervenirii unui act de graţiere în
timpul executării pedepsei detenţiunii pe viaţă, când această pedeapsă este comutată în pedeapsa
închisorii. Deoarece situaţia comutării este aceeaşi cu situaţia înlocuirii pedepsei detenţiunii pe
viaţă, legiuitorul a reglementat într-un singur articol (art. 59 noul Cod penal) ambele situaţii [31].
În astfel de cazuri, potrivit dispoziţiilor art. 59 din noul Cod penal, partea din pedeapsa
detenţiunii pe viaţă executată deja de condamnat până la data înlocuirii acesteia cu pedeapsa
închisorii pe timp de 30 de ani se scade din aceasta, urmând ca cel condamnat să execute
diferenţa rămasă [32].
De exemplu, un condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă care, după ce a executat 10
ani din pedeapsă, urmează să beneficieze de înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu
închisoare pe timp de 30 de ani, ar urma să mai execute 20 de ani de închisoare (30-10) până la
stingerea executării pedepsei şi punerea în libertate [33].
În doctrină s-a subliniat faptul că detenţiunea pe viaţă executată de condamnat până la
înlocuire, respectiv până la comutarea ei în pedeapsa închisorii, constituie, împreună cu aceasta
din urmă, pedeapsa unică aplicată infractorului pentru infracţiunea săvârşită şi, de aceea, este
firesc ca ceea ce condamnatul a executat în cadrul pedepsei detenţiunii pe viaţă să fie considerat
ca parte executată din pedeapsa care s-a substituit pedepsei detenţiunii pe viaţă [34].
3. Închisoarea
3.1. Noţiune şi caracterizare
Pedeapsa închisorii constă în privarea de libertate a condamnatului prin scoaterea din
mediul normal de viaţă şi plasarea lui într-un mediu închis în care este supus unui regim de viaţă
şi de muncă impus [35].
Specificul pedepsei închisorii constă în izolarea condamnatului de societate, de familie,
scoaterea acestuia din mediul său de viaţă, pe o perioadă determinată, prin hotărârea de
condamnare şi supunerea acestuia unui regim de viaţă ordonat, sever, pentru a determina o
schimbare în conştiinţa şi atitudinea sa faţă de valorile sociale [36].
Pedeapsa închisorii, datorită calităţilor sale de a fi adaptabilă, revocabilă precum şi pentru
că îmbină constrângerea cu reeducarea, este prevăzută ca sancţiune pentru aproape toate
infracţiunile [37].
Pedeapsa închisorii este prevăzută în legislaţia penală de cele mai multe ori singură şi
într-o anumită măsură ca pedeapsă alternativă cu amenda ori cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă
[38].
Art. 60 din noul Cod penal prevede că închisoarea constă în privarea de libertate pe
durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani.
Limitele pedepsei închisorii prevăzute de art. 60 din noul Cod penal, de 15 zile şi de 30
de ani, reprezintă minimul general şi respectiv maximul general al acesteia.
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În Partea specială a noului Cod penal pedeapsa închisorii este prevăzută în limite
speciale: limita minimă specială este de o lună, limită ce poate fi redusă până la minimul general
de 15 zile, în cazul reţinerii unor cauze de atenuare a pedepsei, iar limita maximă specială este de
25 de ani, care poate fi majorată în cazul reţinerii unor cauze de agravare a pedepsei, limită care
nu poate depăşi maximul general al pedepsei închisorii de 30 de ani [39].
3.2. Regimul închisorii
Potrivit art. 60 din noul Cod penal, închisoarea se execută potrivit legii privind executarea
pedepselor (Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal).
4. Amenda
4.1. Noţiune şi caracterizare
Amenda este pedeapsa principală pecuniară ce constă în suma de bani pe care
condamnatul este constrâns să o plătească în contul statului [40].
Amenda penală spre deosebire de celelalte tipuri de amenzi (administrative, disciplinare,
civile, fiscale, procedurale etc.), fiind o sancţiune penală are un caracter specific coercitiv, în
sensul că ea nu poate fi aplicată decât în baza stabilirii răspunderii penale, în sarcina celor
vinovaţi de săvârşirea unei infracţiuni şi se trece în cazierul făptuitorului, constituind un
antecedent penal de care se poate ţine seama în cazul unei noi condamnări, ca element de
evaluare a conduitei generale a făptuitorului [41].
Datorită caracteristicilor sale de a fi adaptabilă, remisibilă, amenda este frecvent
prevăzută pentru sancţionarea faptelor care prezintă un pericol social redus [42].
Amenda îşi realizează funcţia coercitivă prin aptitudinea sa de a reduce drastic
patrimoniul condamnatului, îngreunându-i condiţiile de existenţă, deci este o pedeapsă penală ce
loveşte direct în patrimoniul celui condamnat, urmărind reeducarea acestuia prin restricţiile
materiale ce decurg din aceasta [43].
În dreptul nostru penal, amenda este prevăzută numai ca pedeapsă principală, singură sau
alternativ cu pedeapsa închisorii.
4.2. Stabilirea amenzii
Potrivit art. 61 alin. 2 din noul Cod penal, cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul
zilelor-amendă. Acest sistem este introdus pentru prima dată în legislaţia noastră.
Dacă legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii sau în cazul în
care amenda este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii, iar instanţa optează pentru
aplicarea pedepsei amenzii, se va stabili mai întâi numărul zilelor-amendă la care va fi obligat
inculpatul, având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 74
noul Cod penal; ulterior, instanţa va stabili cuantumul unei zile-amendă, ţinând seama de situaţia
materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în
întreţinerea sa, astfel încât să nu îl pună pe condamnat în situaţia de a nu-şi putea îndeplini
îndatoririle privitoare la întreţinerea, creşterea, învăţătura şi pregătirea profesională a persoanelor
faţă de care are aceste obligaţii legale; amenda pe care în final trebuie să o achite inculpatul este
dată de produsul numărului zilelor-amendă cu cuantumul unei zile-amendă [44].
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Noul Cod penal prevede limitele generale ale numărului zilelor-amendă între 30 de zile şi
400 de zile iar cele ale valorii unei zile-amendă între 10 lei şi 500 lei (art. 61 alin. 2 teza a II-a
noul Cod penal).
Legiuitorul român a adoptat, cu privire la limitele speciale ale amenzii pentru diferitele
infracţiuni, o tehnică specială, constând în prevederea, în Partea generală a noului Cod penal, a
unor dispoziţii privitoare la limitele maxime şi minime ale zilelor-amendă, urmând ca în Partea
specială a codului sau în legile speciale amenda să fie prevăzută doar prin denumirea ei, limitele
fiind cele stabilite în Partea generală a codului [45].
Potrivit art. 61 alin. 4 din noul Cod penal, 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 2 ani.
În alin. 5 al aceluiaşi articol se prevede că, 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.
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 ale art. 61 (art. 61 alin. 6 noul
Cod penal).
4.3. Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii
Aplicarea amenzii pe lângă pedeapsa închisorii era prevăzută în Codul penal de la 1936 şi
a fost în vigoare până în anul 1954, când textul art. 52, care prevedea că amenda corecţională se
aplică singură sau pe lângă altă pedeapsă, a fost modificat, eliminându-se posibilitatea aplicării
amenzii pe lângă altă pedeapsă. Această posibilitate nu a fost prevăzută nici în Codul penal din
1968. S-a considerat că aplicarea amenzii cumulativ cu pedeapsa închisorii constituie o pedeapsă
excesivă şi nejustificată sub raportul politicii penale. Noul Cod penal reintroduce, prin
dispoziţiile din art. 62, după modelul altor coduri penale între care şi Codul penal francez din
1994, posibilitatea aplicării pedepsei amenzii pe lângă pedeapsa închisorii, însă numai în cazul
infracţiunilor prin săvârşirea cărora s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. S-a considerat
necesar să se pună la dispoziţia instanţei un mijloc adecvat de reacţie antiinfracţională şi de
combatere mai eficientă a aşa-numitei criminalităţi achizitive, a infracţiunilor comise în scop de
înavuţire [46].
Astfel, potrivit art. 62 alin. 1 din noul Cod penal, dacă prin infracţiunea săvârşită s-a
urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi
pedeapsa amenzii.
Pe baza datelor existente la dosarul cauzei, instanţa procedează la determinarea concretă a
pedepsei închisorii, în limitele prevăzute de lege, pe baza criteriilor generale de individualizare a
pedepsei. Totodată, pe baza aceloraşi criterii şi ţinând seama şi de folosul patrimonial obţinut sau
urmărit de făptuitor prin săvârşirea faptei, instanţa trebuie să decidă şi cu privire la necesitatea
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aplicării, pe lângă pedeapsa închisorii, şi a pedepsei amenzii. Dacă ajunge la concluzia că, pe
lângă pedeapsa închisorii astfel stabilite, este necesară şi pedeapsa amenzii, instanţa urmează să
procedeze la determinarea concretă a acesteia [47].
Potrivit art. 62 alin. 2 din noul Cod penal, 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.
Aşadar, în cazul în care instanţa decide aplicarea pedepsei amenzii alături de pedeapsa
închisorii pentru sancţionarea unei infracţiuni prin care s-a urmărit obţinerea unui folos
patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă vor fi:
a) 120 şi 240 zile-amendă, când pedeapsa închisorii stabilită de instanţă este de cel mult 2
ani;
b) 180 şi 300 zile-amendă, când pedeapsa închisorii stabilită de instanţă este mai mare de
2 ani [48].
Cuantumul unei zile-amendă este cuprins între 10 lei şi 500 lei, iar la stabilirea acestuia se
va ţine seama de valoarea produsului patrimonial obţinut sau urmărit [49].
Individualizarea pedepsei amenzii conţine trei etape. În prima etapă se va stabili numărul
zilelor-amendă la care va fi obligat inculpatul, având în vedere criteriile generale de
individualizare a pedepsei, între limitele speciale prevăzute în art. 61 alin. 4 lit. b) şi c) din noul
Cod penal, dar raportat la durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă, iar în a doua etapă se
calculează cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă în raport cu valoarea folosului
patrimonial obţinut sau urmărit. În a treia etapă se calculează suma totală, prin înmulţirea
numărului de zile obţinut în prima etapă cu suma obţinută în a doua etapă [50].
4.4. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Dispoziţiile art. 63 din noul Cod penal reglementează posibilitatea înlocuirii pedepsei
amenzii, în caz de neexecutare cu rea-credinţă a acesteia, cu pedeapsa închisorii [51]. Potrivit
dispoziţiilor art. 63, înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii se face în două moduri
diferite, după cum pedeapsa amenzii a fost aplicată singură sau pe lângă pedeapsa închisorii [52].
Astfel, art. 63 prevede în alin. 1 înlocuirea amenzii ca pedeapsă unică. Potrivit textului
legal, 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.
Aşadar, pentru a se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu cea a închisorii, este necesar
ca persoana condamnată care posedă mijloace financiare suficiente pentru achitarea amenzii să
nu efectueze plata cu rea-credinţă [53].
Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanţa va
solicita date privind situaţia materială a condamnatului de la autoritatea administraţiei publice
locale de la domiciliul acestuia şi, dacă apreciază necesar, angajatorului sau organelor fiscale din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi altor autorităţi sau instituţii
publice care deţin informaţii cu privire la situaţia patrimonială a condamnatului [54].
În situaţia reţinerii relei-credinţe, pentru combaterea acestei atitudini a condamnatului de
sfidare faţă de hotărârea de condamnare la pedeapsa amenzii, legea prevede înlocuirea
obligatorie a amenzii cu închisoarea [55].
Potrivit dispoziţiei din alin. 3 al art. 63, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.
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Noul Cod penal înlătură posibilitatea instanţei de a individualiza pedeapsa închisorii cu
care este înlocuită amenda, prevăzând în mod explicit că numărul zilelor-amendă neexecutate se
înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile de închisoare (unei zile-amendă îi corespunde o zi
de închisoare); pedeapsa închisorii astfel stabilită se va executa numai în regim de detenţie,
neputându-se dispune amânarea aplicării pedepsei ori suspendarea sub supraveghere [56].
Cel de-al doilea mod de înlocuire a amenzii cu pedeapsa închisorii se raportează la cazul
în care pedeapsa amenzii a fost aplicată pe lângă pedeapsa închisorii în condiţiile prevăzute în
art. 62 din noul Cod penal. Potrivit dispoziţiilor din alin. 2 al art. 63, în caz de neexecutare cu
rea-credinţă a amenzii aplicate pe lângă pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate
se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, adică, aşa cum se prevede în
dispoziţia din alin. 3 al aceluiaşi articol, cu un număr egal de zile de închisoare, având în vedere
că unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Aceste zile de închisoare se adaugă la
pedeapsa închisorii, formând împreună cu aceasta o singură pedeapsă [57].
4.5. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunităţii
Spre deosebire de situaţia examinată anterior, când persoana condamnată, cu rea-credinţă,
nu execută pedeapsa amenzii, pot fi şi cazuri când cel condamnat nu are posibilitatea de a plăti
amenda stabilită în sarcina sa, din motive neimputabile şi ivite după rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare, fiind astfel de bună-credinţă [58].
Astfel, art. 64 alin. 1 din noul Cod penal prevede că, 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 corespunde
o zi de muncă în folosul comunităţii.
Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa este obligată să ia această
măsură, atât în cazul în care amenda a fost aplicată singură, cât şi atunci când s-a aplicat pe lângă
pedeapsa închisorii, cu precizarea că, în acest din urmă caz, obligaţia de muncă în folosul
comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii. În toate cazurile, executarea
obligaţiei de muncă în folosul comunităţii este coordonată de serviciul de probaţiune [59].
Executarea muncii în folosul comunităţii încetează prin plata amenzii corespunzătoare
zilelor-amendă rămase neexecutate.
Conform art. 64 alin. 5 din noul Cod penal, 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 executarea
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.
Dacă persoana condamnată, aflată în situaţia prevăzută în alin. 1 al art. 64, nu îşi dă
consimţământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, amenda
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neexecutată se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art. 63, aşa cum stipulează art. 64 alin.
6 din noul Cod penal.
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