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 Abstract. În Codul Penal din România sunt prevăzute infracțiuni a căror 

comitere poate produce o slăbire a capacității de apărare. În articol se 

efectuează o analiză științifică a condițiilor și particularităților în care aceste 

fapte se pot comite și pedepsele ce pot fi aplicate în astfel de cazuri. 

Abstract. The Romanian Penal Code provides for offenses whose 

commission may result in a weakening of the defense capacity. The article 

provides a scientific analysis of the conditions and particularities under which 

these acts may be committed and the penalties that may be applied in such 

cases. 

Infracțiunea de insubordonare. Refuzul de a executa un ordin ilegal.  

Infracțiunea este prevăzută art. 334 alin. 1 C. pen. refuzul de a executa un 

ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 6 

luni la 2 ani.   

De asemenea art. 7 din Regulamentul disciplinei militare prevede în mod 

expres că ordinul comandantului este obligatoriu pentru subordonați și se 

execută fără discuție, întocmai și la timp.   

Se mai arată că șeful (comandantul) poartă întreaga răspundere pentru 

legalitatea și urmările ordinului dat; el trebuie să fie primul care sa-l respecte 

cu strictețe, iar cel care-l primește este obligat sa-l execute cu toata 

convingerea și să raporteze imediat după executare. Subordonatul isi însușește 

nu numai litera ordinului, ci și spiritul lui. Când constată că nu poate executa 

ordinul primit, el raportează imediat celui care l-a dat.    

La o privire literară a celor două texte se trage concluzia că manifestările 

de insubordonare sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai grave abateri 
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pe care le poate săvârși un militar. Aceasta deoarece disciplina militară impune 

respectarea cu strictețe și executarea întocmai și la timp a ordinelor date.  

În armată fiecare militar este obligat să execute ordinele date de către 

comandanți sau șefi fără discuție sau alte comentarii.   

Așa cum se poate deci constata cu relativă ușurință, refuzul executării 

unui ordin cu privire la îndatoririle de serviciu constituie infracțiunea de 

insubordonare.  

O problemă pe care vrem s-o abordăm în continuare este de a ști dacă un 

militar care execută un ordin ilegal comite sau nu infracțiunea de 

insubordonare, având în vedere că “ordinul nu se discută” sau “ordinul șefului 

este lege pentru subordonați”.  

În legătură cu aceste aspecte în literatura și practica juridică s-au 

exprimat mai multe opinii.   

Într-o primă opinie s-a susținut că subordonatul nu poate refuza 

executarea ordinului fără a raporta situația șefului, superiorul mai mare în grad 

decât acela de la care a primit dispoziția.   

Într-o altă opinie s-a susținut că interiorul, subordonatul nu are niciun 

drept să analizeze executarea ordinului ilegal pe care l-a primit, fiind obligat 

să-l aducă la îndeplinire fără nicio rezervă, rămânându-i doar singura 

posibilitate de a raporta după executare.   

Neîmbrățișându-se aceste opinii, tot în literatura juridică se susține ca 

acestea sunt neacceptabile.   

Este indiscutabil, că orice ordin pentru a fi executat trebuie să aibă un 

conținut și o formă legală, să emane de la autoritatea competentă sau de la 

persoana investită cu dreptul de a da sau transmite ordine sau dispoziții ce 

trebuie executate. Astfel un asemenea ordin nu poate avea autoritatea necesară.   
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La rigorile unei analize științifice constatăm ca orice ordin al 

comandantului pentru a avea un caracter obligatoriu pentru subordonat trebuie 

să nu contravină legilor, regulamentelor militare și instrucțiunilor de muncă în  

vigoare, să vizeze o anumită atitudine pe care subordonatul trebuie s-o adopte 

numai în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.   

În același timp mai trebuie precizat faptul că ordinul comandantului 

pentru a avea un caracter imperativ pentru subordonați nu trebuie să le lezeze 

feminitatea și personalitatea prin punerea acestora în situații înjositoare, 

degradante pentru statutul lor.   

Rezultă fără echivoc că orice date în disprețul legii constituie abuzuri din 

partea comandantului, iar neexecutarea lor de către subordonați nu implică 

vreo răspundere.   

Pe de altă parte executarea unui ordin ilegal atrage după sine alături de 

răspunderea superiorului care l-a dat și răspunderea subordonatului. În apărarea 

sa, acesta din urmă nu poate invoca caracterul obligatoriu al ordinului primit, 

dacă prin executare s-au încălcat vădit legile țării, sau s-a adus vreo atingere 

drepturilor și libertăților cetățenilor garantate de legea fundamentala a statului.   

O altă chestiune care se poate aborda este și cea referitoare la faptul dacă 

militarii care au executat sau execută diferite ordine puteau sau pot să-și dea 

seama de legalitatea sa ilegalitatea acestora, iar pe de altă parte până unde 

ordinul superiorului este obligatoriu și de unde începe caracterul ilegal al 

acestuia.  

Considerăm ca atunci când militarul care primește un ordin și nu are 

reprezentarea legalității sau ilegalității acestuia și totuși îl execută nu va putea 

fi tras la răspundere penală întrucât în această situație beneficiază de o cauză 

care înlătură caracterul penal al faptei - respectiv eroarea de fapt.   
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Deși militarul din punct de vedere obiectiv comite o faptă prevăzută de 

legea penală (prin executarea unui ordin ilegal), sub aspect subiectiv situația 

este diferită întrucât făptuitorul (executantul ordinului) crede că săvârșește o 

faptă ilicită.   

Trebuie probat, însă faptul că în asemenea cazuri, făptuitorul este în 

imposibilitatea de a-și da seama de caracterul faptei săvârșite și nu-și poate 

dirija voința în mod conștient, respectiv își reprezintă greșit realitatea pentru că 

nu cunoaște anumite stări, situații sau împrejurări existente ori o cunoaște greșit 

sau deformat, astfel că există o discordanță între realitatea obiectivă și 

imaginea pe care și-o face (respectiv tot timpul cel în cauză a fost convins fără 

rezerve că ordinul ce-l execută este perfect legal).   

Cu privire, însă la faptele semnalate este necesară o analiză a fiecărui caz 

în parte pentru a se lămuri latura subiectivă absolut necesară reținerii existenței 

faptei penale.   

De asemenea este necesar să se ia în calcul toate condițiile situațiilor 

speciale existente în cazul unor evenimente deosebite, unde uneori sursele de 

informare pot fi foarte sumare, neclare când de regulă militarii trebuie să se 

supună în afara legislației general obligatorii și unor reglementări specifice 

cuprinse în capitole aparte din Codul penal, cât și din regulamentele militare, 

aspecte care pot fi avute în vedere la elaborarea noii legislații, unde oricum 

trebuie ocrotiți cei care se află în asemenea situații, respectiv militarii.  

De asemenea, de lege ferendă considerăm că se impune ca odată cu 

modificarea prevederilor Codului penal să se prevadă în mod expres în 

cuprinsul art. 334 alin. 1 C. pen. că originile trebuie să fie legal.   
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Dispoziții în raport cu legea penală anterioară   

Potrivit art. 417 alin. 1 C. pen. constituie infracțiunea de insubordonare 

refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu și se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  

Conform alin. (2) în timp de război pe durata stării de asediu sau a stării 

de urgență, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea de la 2 

la 7 ani.  

Infracțiunea de insubordonare este prevăzută într-o reglementare 

asemănătoare celei din Codul penal anterior.   

Din analiza textului incriminat rezultă că s-a renunțat la varianta agravată 

prevăzută în reglementarea anterioară (fapta este comisă de un ofițer, de un 

maistru militar sau subofițer, de către un militar angajat, de doi sau mai mulți 

militari împreună ori în fața trupei armate sau dacă fapta are urmări grave) și s-

a extins varianta agravată a comiterii faptei în timp de război, pe durata stării 

de asediu sau a stării de urgență.   

Față de reglementarea anterioară, fapta se pedepsește mai grav în varianta 

tip în noua reglementare, și mai puțin aspru în varianta agravată.   

În cazul infracțiunii puse în discuție subiectul activ poate fi orice militar 

(subiect activ calificat). Făptuitorul trebuie să se afle în relații de subordonare 

față de autoritatea militară care a emis ordinul. Subordonarea reprezintă 

raportul ierarhic dintre comandant și subordonații săi în temeiul cărora 

comandantul ordonă, îndrumă și controlează întreaga activitate care conduce o 

subunitate, un compartiment funcțional sau un grup de militari.    

În raport cu gradul pe care îl au militarii sunt unii față de alții superiori, 

egali sau inferiori în grad. Ierarhia gradelor militare este stabilită prin statutul 

cadrelor militare și prin statutul soldaților și gradațiilor voluntari.   
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După funcția ocupată militarii se împart în șefi și subordonați. Pe linie de 

comandă cele mai uzitate funcții în ordinea lor ierarhică sunt comandant de 

pluton, comandat de campanie, de batalion, comandant de batalion corp aparte, 

comandant de regiment, comandant de brigadă, comandant de divizie, șef de 

stat major de categorie de forțe ale armatei, comandant de armă, șef direcție, 

secretar general al Ministerului Apărării Naționale, șeful Corpului de control și 

inspecție, șeful statului major General secretar de stat ministrul apărării 

naționale. Într-o unitate militară pot exista și module (compartiment, birou 

secție și/sau serviciu) care îndeplinește diverse atribuții în subordinea 

comandantului unității (resurse umane, logistică, comunicații și informații etc.)   

Comandanții sunt cei cărora li se subordonează chiar și temporar militarii 

și/sau civilii pe linie de serviciu; comandantul cu funcție imediat superioară 

unui subordonat se numește comandant nemijlocit.   

Comandații structurilor militare cu funcții ierarhice superioare 

comandantului nemijlocit al unui subordonat sunt neutrii acestor comandați 

direcți. Pe linie de subordonare ordinele se dau de regulă prin comandantul 

nemijlocit; șeful de modul poate da ordine numai pe linia atribuțiilor sale. 

Militarii pot fi față de personalul civil în relație de șef, de subordonat sau pe 

funcții similare conform statutului de organizare “În cazul executării unor 

activități de serviciu în comun de către militari și personal civil care pe linie de 

serviciu nu sunt subordonați unii față de alții, cel mai mare în funcție este 

considerat șef.   

Când mai mulți militari îndeplinesc o activitate/misiune în comun, iar 

situația lor de subordonare nu a fost stabilită, comandantul este cel mai mare în 

grad, iar la grade egale comandatul este cel mai mare în funcție.   

În cazul acestei infracțiuni coautoratul nu este posibil, întrucât obligația 

executării ordinului are caracter personal. În literatura juridică se susține însă 
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că dacă ordinul privește mai mulți militari, iar aceștia refuză împreună 

executarea lui, făptuitorii vor răspunde pentru comiterea infracțiunii de 

insubordonare în calitate de coautori. (V. Dongoroz și colab. op. cit. vol. IV, 

pag. 796; T. Vasiliu și colab. op. cit. vol. II, pag. 499). Alături de alți autori (V. 

Dobrinoiu și colab. op. cit. 2016, pag. 1113) nu împărtășim punctul de vedere 

exprimat.   

Participația penală este posibilă sub forma instigării cât și a complicității 

și în aceste situații calitatea de instigator sau complice o pot avea atât militarii, 

cât și civilii.   

Sub aspectul elementului material infracțiunea de insubordonare se 

realizează în mod corect prin refuzul de a executa un ordin cu privire la 

îndatoririle de serviciu. Refuzul se poate manifesta în mod expres, fie prin 

exprimarea făptuitorului prin viu grai sau chiar în scris că nu execută ordinul 

primit, fie în mod tacit când fără să se exprime într-un anumit mod nu execută 

ordinul.   

Infracțiunea subzistă numai dacă ordinul are conținut și formă legală, să 

provină de la comandantul sau superiorul competența și investit prin lege cu 

dreptul de a da ordine. Așadar, cel care dă un ordin trebuie să verifice cu toată 

răspunderea și seriozitatea legalitate acestuia.   

Prin urmare un ordin vădit ilegal nu este considerat ordin, iar executarea 

acestuia neatrăgând vreo răspundere penală.   

Se consideră ordin cu privire la îndatoririle de serviciu orice ordin dat cu 

privire la îndeplinirea vreunuia dintre drepturile prevăzute de legile și 

regulamentele militare sau în diverse instrucțiuni relative la executarea unor 

dispoziții de lege sau de regulamentele militare. Așa de exemplu și ordinul dat 

ca un militar să încheie o căsătorie sau să divorțeze nu poate fi considerat un 

ordin legal și în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Neexecutarea 
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unor asemenea ordine nu pot atrage răspundere penală, întrucât dispoziția 

șefului sau superiorului nu se referă sub nicio formă la serviciul militar.  

Constituie, a fi însă ordin ilegal cel care se referă la atribuțiile de serviciu 

(de exemplu ordinul primit de un jandarm din echipa de intervenție pentru 

reținerea unei persoane care nu încălcase în niciun fel legea în timpul unei 

manifestații).  

În realitate se pot ivi situații în care fapta se săvârșește ca urmare a unor 

câștiguri fizice, cauză de neimputabilitate. Așa de exemplu militarul care este 

împiedicat să-și îndeplinească misiunea ordinată din cauza unei calamități 

naturale (cum ar fi o înzăpezire, o inundație) sau a unui eveniment (catastrofă 

de cale ferată, îmbolnăvire subită etc.) care îl aduce în situația de a nu se putea 

deplasa, nu săvârșește infracțiunea pusă în discuție. În același timp există 

constrângere fizică și în cazul arestării, sechestrării sau imobilizării unui 

subordonat ce urmează să execute un ordin sau o îndatorire generală.   

Cu privire la fapta de insubordonare s-a ridicat problema dacă aceasta 

(infracțiunea) subzistă când refuzul executării ordinului se datorează unei 

constrângeri morale. Potrivit dispoziției legii penale, în această situație, ne 

aflăm în fața unei amenințări grave pentru viața, integritatea sa corporală, 

sănătatea ori libertatea propriei sale persoane, a unei rude sau a unei persoane 

față de care este legată printr-o puternică afecțiune. În legătură cu aspectele 

semnalate (cele privind constrângerea morală) considerăm că acestea ar trebui 

să fie inoperante, întrucât calitatea de militar pretinde sacrificii morale și 

materiale deosebite, când este vorba de a se apăra interesele țării, când militarul 

pentru îndeplinirea misiunii încredințare nu-și cruță nici sângele și nici chiar 

propria sa viață, consecințele insubordonării fiind uneori ireparabile pentru 

armată.   
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Cu privire la problema pusă în discuție inițial ne exprimăm în continuare 

opinia în sensul că în textul incriminator (art. 417 alin. 1) să se prevadă în mod 

expres că “ordinul cu privire la îndatoririle se serviciu să fie legal” fiind vorba 

de o propunere de lege ferendă.   

Așadar, pentru a fi înlăturate inadverențele și neclaritățile existente în 

prezent, ne îndreptățește să susținem propunerea menționată.  
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