Categorii de sancțiuni
Pedepse

principale

complementare

Măsuri
educative

accesorii
neprivative de
libertate

privative de
libertate
Măsuri de
siguranță

Persona fizică

Persoana juridică

detențiunea pe viață
închisoarea (15 zile şi 30 de ani)
amenda (Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zileamendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30
de zile şi 400 de zile).
interzicerea
a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;
exercitării unor
b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;
drepturi pe o
c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;
perioadă de la
d) dreptul de a alege;
unu la 5 ani
e) drepturile părinteşti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator;
g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura
activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii;
h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;
i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă;
j) dreptul de a părăsi teritoriul României;
k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept
public;
l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă;
m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale
ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;
n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele
cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se
apropia de acestea;
o) dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde
victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.
degradarea militară
publicarea hotărârii definitive de condamnare
interzicerea exercitării unor drepturi
a) stagiul de formare civică;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfârşit de săptămână;
d) asistarea zilnică.
a) internarea într-un centru educativ;
b) internarea într-un centru de detenţie.
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicală;
c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
d) confiscarea specială;
d) confiscarea extinsă.

amenda (Cuantumul amenzii se stabileşte prin
sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare
unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se
înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este
cuprins între 30 de zile şi 600 de zile).

a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre
activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni
la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei
juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de
achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciară;
f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.

