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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penai publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. — Legea nr. 286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, Partea speciala TITLUL X , Infracţiuni contra securităţii 
naţionale se modifică şi se completează după cum urmează:

L

1. Art. 394 - se modifică şi se completează cu următorul conţinut: 
Trădarea

Art. 394. - Fapta cetăţeanului român care intră in legătură sau se pune în înţelegere cu un 
guvern străin sau cu agenţii acestuia, ori cu un partid politic străin, în scopul de a suprima sau 
ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:

a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;

b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;

c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;

d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile 
împotriva securităţii naţionale,

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
Dacă înţelegerea nu şi-a atins scopul, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi

2. Art. 395 se modifica şi se completează cu următorul conţinut:
Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat

Art. 395.- 1. Colectarea de date sau documente ce constituie informaţii secrete de stat sau 
informaţii clasificate care au fost transmise României de către un stat străin în baza unui 
acord internaţional, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor 
acestora, de către un cetăţean român, indiferent dacă acesta are sau nu calitatea de a le cunoaşte 
sau a le deţine, se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.



5. La art. 397, alin. (2) se modifica si se completează cu pct. (1), lit a), b), c), d), şi va 
avea următorul conţinut:

Acţiuni împotriva ordinii constituţionale

2)- întreprinderea de acţiuni violente, împotriva persoanelor sau bunurilor, săvârşite de mai 
multe persoane împreună, care produc teroare, teamă, ori dezordine publică, exercitate cu 
scopul schimbării ordinii constituţionale sau a împiedicării exercitării puterii de stat şi care pot 
pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi.

(1) Aceeaşi pedeapsă se aplica şi următoarelor fapte 
constituţionale:

a) constituirea sau organizarea de grupări paramilitare sau baze de antrenament ale 
acestora, cu sau fără caracter internaţional;

h) intrarea în legătură cu persoane, asociaţii sau organizaţii cu caracter internaţional, din 
ţară sau străinătate, în scopul de a primi instrucţiuni sau ajutoare de orice fel, pentru 
pregătirea răsturnării ordinii constituţionale a Statului;

c) înscrierea ca membru al vreuneia din asociaţiile sau organizaţiile prevăzute la lit.b, urmată 
de acţiuni fasciste, politice, militare sau paramilitare în favoarea acelor organizaţii, a 
membrilor lor sau a scopurilor urmărite de acestea.

d) susţinerea, în orice mod, a unei grupări paramilitare, a unei asociaţii sau organiz(4ii din 
ţară sau din străinătate, care luptă contra ordinii economice sau sociale a României, prin 
mijloace ascunse sau la vedere,

6. La Art. 379, după alin. (2) se introduce alin. (2 '), cu următorul conţinut:

- Se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani şi cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei şi 
interzicerea unor drepturi, cei care, fără a face parte din grupările, asociaţiile sau organizaţiile 
prevăzute la alin. 2), fac propagandă în favoarea acestora, a membrilor lor sau susţin prin 
orice mijloc scopurilor urmărite de ele, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, spre 
incitarea la ură, violenţă ori discriminare sau spre dezbinarea naţională, teritorială, etnică, 
rasială sau religioasă.

7. La Art. 398 se modifică alin. (1) şi va avea următorul conţinut: 

înalta trădare

Art. 398. (1 )- faptele prevăzute la art.(394- 397), săvârşite de către Preşedintele României sau 
de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care au adus atingere 
securităţii naţionale, constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe 
viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

8. La Art. 398 după alin. (1 )se introduce alin. (l') cu următorul conţinut:

(2) Faptele savarsite după încetarea funcţiei deţinute, se pedepsesc cu aceeaşi pedeapsa 
prevăzută la alin. 1.

săvârşite împotriva ordinii



9. După Art. 398 , se introduce un nou articol, art. 398*, cu următorul conţinut:

(1) - Comite acte de înaltă trădare şi se pedepseşte cu aceeaşi pedeapsă prevăzută la art.. 
398 alin (î), fapta cetăţeanului roman savarsita în scopul de a distruge unitatea Statului 
prin relaţiile întreţinute cu reprezentanţii unei puteri străine, ce au ca scop următoarele 
fapte:

a) - încercarea de a supune teritoriul Statului sau o parte din el suveranităţii unui stat 
străin, sau de a suprima ori ştirbi independenţa Statului;

b) - îndeplinirea unor acte care să tindă a angaja Statul român la declararea sau 
menţinerea neutralităţii, sau la declaraţie de război;

c) - determinarea altor persoane, trusturi de presa interne sau externe, de a comite faptele 
prevăzute la punctul b), printr-o propagandă mass-media;

9. După Art. 398\ se introduce un nou articol, art. 398^, cu următorul conţinut:

]. Constituie acte de înaltă trădare faţa de tară si se pedepseşte cu aceeaşi pedeapsă prevăzută 
la art.. 398 alin (1) si fapta săvârşită de funcţionarul Guvernului, al unei autorităţi sau al unei 
structuri militare care procură şi transmite unui guvern străin, agenţilor săi sau oricăror alte 
persoane fără calitatea de a le deţine sau a lua cunoştinţă de ele: acte, planuri, schiţe, desene, 
fotocopii, microfilme, documente diplomatice secrete, informaţii secrete care interesează 
apărarea teritoriului, siguranţa statului, hărţi geografice referitoare la apărarea naţională ce 
priveşte concentrarea şi mobilizarea rezerviştilor, pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare sau resurse naturale de interes strategic, informaţii ce privesc 
porturile, aeroporturile, bazele navale, vasele de război, aeronavele, planuri de căi ferate sau de 
orice alte mijloace de comunicare, alte informaţii privitoare la arme, muniţie, explozibili, sau 
echipamente care sunt de interes naţional, la care are sau a avut acces prin natura funcţiei 
exercitate sau în virtutea vreunei misiuni cu care a fost însărcinat.

(2) Faptele săvârşite după incetarea funcţiei deţinute sau misiunii cu care a fost însărcinat, 
se pedepsec cu aceeaşi pedeapsă prevăzută la alin.I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin (2) şi ale 
art. 76 alin (1) din Constituţia României din Constituţia României, republicată.
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