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Codul de procedură penală

 adoptat prin Legea nr. 29/1968 (B. Of. nr. 145-146 din 12 noiembrie 1968);

 republicat în B. Of. nr. 58-59 din 26 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea  

nr. 7/1973 (B. Of. nr. 49 din 6 aprilie 1973);

 republicat în M. Of. nr. 78 din 30 aprilie 1997, în temeiul art. IV din Legea  

nr. 141/1996 (M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996).

cu modiicările şi completările aduse prin: 
 O.U.G. nr. 207/2000 privind modiicarea şi completarea Codului penal şi a 

Codului de procedură penală (M. Of. nr. 594 din 22 noiembrie 2000), aprobată 
cu modiicări şi completări prin Legea nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 

2001). Aplicarea unei părţi din modiicările aduse prin O.U.G. nr. 207/2000 a 
fost suspendată, până la aprobarea acesteia prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000  
(M. Of. nr. 707 din 30 decembrie 2000), aprobată prin Legea nr. 109/2001  
(M. Of. nr. 157 din 29 martie 2001); 

 Legea nr. 296/2001 privind extrădarea (M. Of. nr. 326 din 18 iunie 2001); 
 Legea nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală 

(M. Of. nr. 807 din 17 decembrie 2001) – intrată în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării; 

 Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate 
(M. Of. nr. 2 din 4 ianuarie 2002); 

 Legea nr. 169/2002 privind modiicarea şi completarea Codului penal, a Codului 
de procedură penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 261 din 18 aprilie 2002); 

 O.U.G. nr. 58/2002 privind modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, 
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 351 din 27 
mai 2002), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 160/2005 (M. Of. nr. 470 din 2 

iunie 2005); 

 Legea nr. 281/2003 privind modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003), modiicată, în 
ceea ce priveşte intrarea în vigoare a anumitor dispoziţii, prin O.U.G. nr. 66/2003  
(M. Of. nr. 502 din 11 iulie 2003). În ce priveşte intrarea în vigoare a modiicărilor 
aduse prin Legea nr. 281/2003, a se vedea dispoziţiile art. XI din lege, precum şi 
pe cele conţinute în art. II din O.U.G. nr. 66/2003, infra, la Dispoziţiile tranzitorii 
cuprinse în actele de modiicare a Codului de procedură penală; 

 O.U.G. nr. 66/2003 privind modiicarea unor dispoziţii din Codul de procedură 
penală (M. Of. nr. 502 din 11 iulie 2003), aprobată prin Legea nr. 359/2003  
(M. Of. nr. 635 din 5 septembrie 2003); 

 O.U.G. nr. 109/2003 privind modiicarea Codului de procedură penală (M. Of.  
nr. 748 din 26 octombrie 2003), rectiicată în M. Of. nr. 756 din 29 octombrie 
2003 şi aprobată cu modiicări prin Legea nr. 159/2004 (M. Of. nr. 451 din 20 

mai 2004). Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2003 au devenit aplicabile de la data intră-

rii în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României, respectiv de la 29 
octombrie 2003;



CPP  •  2

 O.U.G. nr. 55/2004 pentru modiicarea Codului de procedură penală (M. Of.  
nr. 592 din 1 iulie 2004), aprobată prin Legea nr. 548/2004 (M. Of. nr. 1164 din 
8 decembrie 2004); 

 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală (M. Of.  
nr. 594 din 1 iulie 2004). Legea nr. 302/2004 a intrat în vigoare la 60 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oicial;

 O.U.G. nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală 
(M. Of. nr. 909 din 6 octombrie 2004), aprobată prin Legea nr. 575/2004 (M. Of. 
nr. 1210 din 16 decembrie 2004);

 Legea nr. 480/2004 pentru modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală (M. Of. nr. 1088 din 23 noiembrie 2004); 

 Legea nr. 576/2004 pentru modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală (M. Of. nr. 1223 din 20 decembrie 2004); 

 O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de inte-

grare europeană (M. Of. nr. 1179 din 28 decembrie 2005), aprobată cu modii-

cări prin Legea nr. 332/2006 (M. Of. nr. 629 din 20 iulie 2006);

 Legea nr. 356/2006 pentru modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modiicarea altor legi (M. Of. nr. 677 din 7 august 
2006). Legea nr. 356/2006 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oicial al României, iar prevederile privind persoana juridică au intrat 
în vigoare la data intrării în vigoare a normelor corespunzătoare din Codul penal;

  O.U.G. nr. 60/2006 pentru modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modiicarea altor legi (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 
2006);

 Legea nr. 79/2007 pentru modiicarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de proce-

dură penală (M. Of. nr. 225 din 2 aprilie 2007);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1058/2007 referitoare la excepţia de necon-

stituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (41) din Codul de procedură penală  
(M. Of. nr. 810 din 28 noiembrie 2007);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1086/2007 referitoare la excepţia de necon-

stituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (1) teza I şi art. 173 alin. (1) din Codul 
de procedură penală (M. Of. nr. 866 din 18 decembrie 2007);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 190/2008 referitoare la excepţia de necon-

stituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. (1) lit. a) teza a doua din Codul de pro-

cedură penală (M. Of. nr. 213 din 20 martie 2008)
 O.U.G. nr. 31/2008 privind modiicarea art. 482 din Codul de procedură penală 

(M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008).

 Legea nr. 57/2008 pentru modiicarea alin. (1) al art. 172 din Codul de proce-

dură penală (M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008);
 Lege nr. 8/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 31/2008 privind modiicarea art. 482 din Codul de procedură penală (M. Of. 
nr. 105 din 20 februarie 2009);

 Legea nr. 195/2009 privind modiicarea art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de pro-

cedură penală (M. Of. nr. 365 din 1 iunie 2009);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 783/2009 referitoare la excepţia de neconsti-

tuţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modiica-

rea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modiicarea 
altor legi (M. Of. nr. 404 din 15 iunie 2009);
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 Decizia Curţii Constituţionale nr. 694/2010 asupra excepţiei de neconstituţio-

nalitate a dispoziţiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modiicarea 
şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modiicarea altor 
legi, referitoare la modiicarea dispoziţiilor art. 3859 alin. (1) pct. 12 din Codul de 
procedură penală (M. Of. nr. 392 din 14 iunie 2010);

 Legea nr. 177/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă 
şi a Codului de procedură penală al României (M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 
2010);

 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proce-

selor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1470/2011 referitoare la excepţia de ne 

constituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală (M. Of.  
nr. 853 din 2 decembrie 2011);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1483/2011 referitoare la excepţia de ne 
constituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. (1) din Codul de procedură penală 
(M. Of. nr. 853 din 2 decembrie 2011);

 O.U.G. nr. 121/2011 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative 

(M. Of. nr. 931 din 29 decembrie 2011);

 Legea nr. 28/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de valoriicare a bunurilor sechestrate sau, după 
caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (M. Of. nr. 189 din 22 
martie 2012);

 Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecăto-

reşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă (M. Of. 89 din 12 februarie 2013).
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