ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI ROMÂNIEI,
Nr. 112 din 30 august 2001,
privind sanctionarea unor fapte savarsite in afara teritoriului tarii
de cetateni romani sau persoane fara cetatenie domiciliate in Romania
In temeiul prevederilor art.114 alin.(4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta
ordonanta de urgenta.
Art. 1.- (1) Intrarea sau iesirea dintr-un stat strain prin trecerea ilegala a frontierei acestuia, savarsita
de catre un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul Romaniei,
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
1. Daca fapta prevazuta la alin.(1) a fost savarsita in scopul sustragerii de la executarea unei
pedepse, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
2. Tentativa se pedepseste.
Art. 2.- (1) Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie domiciliate pe teritoriul Romaniei,
care racoleaza, indruma sau calauzeste una ori mai multe persoane in scopul trecerii frauduloase a
frontierei unui stat strain sau care organizeaza una ori mai multe dintre aceste activitati ilegale,
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2). Tentativa se pedepseste.
Art. 3.- Initierea sau constituirea unei asocieri in scopul savarsirii infractiunii prevazute la art.2 ori
aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri se pedepseste cu inchisoare de la 3
la 10 ani.
Art. 4.- Bunurile si valorile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea
infractiunilor prevazute la art. 1-3 ori care au fost obtinute prin savarsirea acestor infractiuni, daca sunt
ale infractorului, se confisca.
Art. 5.- Cetateanului roman condamnat in temeiul dispotitiilor art.1-3 i se refuza eliberarea pasaportului
sau, dupa caz, i se suspenda dreptul de folosire a acestuia pe o perioada de 5 ani.
Art. 6.- Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute in prezentul act normativ se fac de urgenta,
potrivit dispozitiilor din Codul de procedura penala referitoare la urmarirea si judecarea unor infractiuni
flagrante.
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