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ART. 262 
Trecerea frauduloasă a frontierei de stat 
(1) Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită: 
a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a 
unei măsuri educative, privative de libertate; 
b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare 
sau de şedere în ţară, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 
(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu 
se pedepseşte. 
ART. 263  
Traficul de migranţi 
(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, 
în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 
la 7 ani. 
(2) Când fapta a fost săvârşită: 
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial; 
b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului; 
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea 
de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 
ART. 264  
Facilitarea şederii ilegale în România 
(1) Fapta persoanei care facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României 
a unei persoane, victimă a unei infracţiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranţi, care 
nu are cetăţenia română şi nici domiciliul în România, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit constituie prin el însuşi o 
infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 
(2) Când fapta a fost săvârşită: 
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial; 
b) de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite cu privire la un alt străin aflat 
ilegal pe teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. 



ART. 265 

Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României 
Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente, de către străinul 
faţă de care s-a dispus măsura îndepărtării de pe teritoriul României ori a fost dispusă 
interzicerea dreptului de şedere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 


