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Codul penal

 adoptat prin Legea nr. 15/1968 (B. Of. nr. 79-79bis din 21 iunie 1968);

 republicat în B. Of. nr. 55-56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea  

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

 republicat în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea  

nr. 140/1996 (M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996).

cu modiicările şi completările aduse prin: 
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 463/1997 referitoare la excepţia de neconsti

tuţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) din Codul penal (M. Of. nr. 53 din 6 
februarie 1998);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 25/1998 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) şi ale art. 861 alin. (4) din Codul penal 
(M. Of. nr. 143 din 8 aprilie 1998);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 177/1998 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul penal (M. Of. nr. 77 din 24 
februarie 1999);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 5/1999 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (3) din Codul penal (M. Of. nr. 95 din 5 
martie 1999);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 150/1999 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. (6) din Codul penal (M. Of. nr. 605 din 10 
decembrie 1999);

 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traicului şi consumului 
ilicit de droguri (M. Of. nr. 362 din 3 august 2000); 

 Legea nr. 197/2000 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal (M. Of. nr. 568 din 15 noiembrie 2000); 

 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), suspendată 
parţial, până la aprobarea sa prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000 (M. Of.  
nr. 707 din 30 decembrie 2000) şi aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea  

nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001); 

 O.U.G. nr. 10/2001 pentru modiicarea şi completarea O.U.G. nr. 271/2000 
privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, 
gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse 
petroliere (M. Of. nr. 62 din 6 februarie 2001), aprobată, cu modiicări şi comple
tări, prin Legea nr. 20/2002 (M. Of. nr. 59 din 28 ianuarie 2002); 

 O.U.G. nr. 89/2001 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 
2001), aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea nr. 61/2002 (M. Of.  

nr. 65 din 30 ianuarie 2002) [dispoziţiile tranzitorii din art. II din O.U.G.  
nr. 89/2001 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 303/2001 (M. Of. nr. 809 din 17 decembrie 2001)]; 

 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); 
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 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); 

 O.U.G. nr. 93/2002 pentru modiicarea şi completarea Codului penal (M. Of.  
nr. 453 din 27 iunie 2002), aprobată prin Legea nr. 574/2002 (M. Of. nr. 787 din 
30 octombrie 2002); 

 O.U.G. nr. 143/2002 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor 
sexuale (M. Of. nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată prin Legea nr. 45/2003 
(M. Of. nr. 51 din 29 ianuarie 2003);

 O.U.G. nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal (M. Of. nr. 1115 din 27 
noiembrie 2004), aprobată, cu modiicări, prin Legea nr. 85/2005 (M. Of. nr. 303 

din 12 aprilie 2005); 

 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);

 Legea nr. 278/2006 pentru modiicarea şi completarea Codului penal, precum 
şi pentru modiicarea şi completarea altor legi (M. Of. nr. 601 din 12 iulie 2006). 
Potrivit art. VIII din Legea nr. 278/2006, „Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la publicarea în Monitorul Oicial al României, Partea I, cu excepţia 
preve derilor privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data 
publicării”;

 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);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 62/2007 referitoare la excepţia de neconstitu
ţio nalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modiicarea 
şi completarea Codului penal, precum şi pentru modiicarea şi completarea altor 
legi (M. Of. nr. 104 din 12 februarie 2007);

 Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal (M. Of. nr. 841 
din 8 decembrie 2007);

 Legea nr. 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal (M. Of. nr. 228 
din 25 martie 2008);

 O.U.G. nr. 198/2008 privind modiicarea şi completarea Codului penal (M. Of. 
nr. 824 din 8 decembrie 2008), aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea 

nr. 93/2010 (M. Of. nr. 351 din 27 mai 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. 573/2011 referitoare la excepţia de neconsti tu
ţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal (M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011);

 Legea nr. 27/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);

 Legea nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1092/2012 referitoare la excepţia de ne
constit uţionalitate a dispoziţiilor art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31 
ianuarie 2013).
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PArteA GenerALă

titlul I. Legea penală şi limitele  
ei de aplicare

Capitolul I. Dispoziţii preliminare

Art. 1. scopul legii penale. Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, 
România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, 
persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga 
ordine de drept.

Art. 2. Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte constituie 

infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în 
cazul săvârşirii acestor fapte.

notă. A se vedea şi: √ art. 23 alin. (12) din Constituţie; √ art. 7 – „Nicio pedeapsă 
fără lege” din Convenţia europeană a drepturilor omului; √ art. 49 – „Principiile 
legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor” din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Capitolul II. Limitele aplicării legii penale

Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu

Art. 3. teritorialitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor 
săvârşite pe teritoriul României.

notă. Pentru înţelesul unor termeni, a se vedea infra, art. 142 – „Teritoriul” şi  
art. 143 – „Infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării” din Codul penal.

Art. 4. Personalitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor 
săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau 
dacă, neavând nicio cetăţenie, are domiciliul în ţară.

notă. A se vedea şi O.U.G. nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte 
săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără 
cetăţenie domiciliate în România (M. Of. nr. 549 din 3 septembrie 2001).

Art. 5. realitatea legii penale. (1) Legea penală se aplică infracţiunilor 
săvârşite în afara teritoriului ţării, contra siguranţei statului român sau 
contra vieţii unui cetăţean român, ori prin care sa adus o vătămare gravă 
integrităţii corporale sau sănătăţii unui cetăţean român, când sunt săvârşite 
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de către un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu 
domiciliază pe teritoriul ţării.

(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile prevăzute în 
alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului 
general.

Art. 6. Universalitatea legii penale. (1) Legea penală se aplică şi 
altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. (1), săvârşite în afara 
teritoriului ţării, de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care 
nu domiciliază pe teritoriul ţării, dacă:

a) fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a 
fost săvârşită;

b) făptuitorul se ală în ţară.
(2) Pentru infracţiunile îndreptate împotriva intereselor statului român 

sau contra unui cetăţean român, infractorul poate i judecat şi în cazul când 
sa obţinut extrădarea lui.

(3) Dispoziţiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit 
legii statului în care infractorul a săvârşit infracţiunea, există vreo cauză care 
împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului 
penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori 
este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau 
a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale 
privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.

Art. 7. Legea penală şi convenţiile internaţionale. Dispoziţiile cu-

prinse în art. 5 şi 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printro convenţie 
internaţională.

Art. 8. Imunitatea de jurisdicţie. Legea penală nu se aplică infracţiu-

nilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de 
alte persoane care, în conformitate cu convenţiile internaţionale, nu sunt 
supuse jurisdicţiei penale a statului român.

notă. 1. A se vedea şi: √ Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată 
la Viena la 18 aprilie 1961, ratiicată de România prin Decretul nr. 566/1968  
(B. Of. nr. 89 din 8 iulie 1968); √ Convenţia cu privire la relaţiile consulare, 
încheiată la Viena la 24 aprilie 1963, ratiicată de România prin Decretul  
nr. 481/1971 (B. Of. nr. 10 din 28 ianuarie 1972).

2. A se vedea şi art. 34 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor 
maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 
exclusive ale României, republicată (M. Of. nr. 765 din 21 octombrie 2002), 
potrivit căruia, sub rezerva excepţiilor prevăzute de lege, „navele militare străine 
şi alte nave de stat străine folosite pentru servicii guvernamentale se bucură 
de imunitate de jurisdicţie pe timpul cât se ală în porturi, în apele maritime 
interioare şi în marea teritorială ale României”.

Art. 9. extrădarea. Extrădarea se acordă sau poate i solicitată pe bază 
de convenţie internaţională, pe bază de reciprocitate şi, în lipsa acestora, 
în temeiul legii. 
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notă. 1. A se vedea şi art. 19 – „Extrădarea şi expulzarea” din Constituţie.
2. A se vedea şi Titlul II – „Extrădarea” şi Titlul III – „Dispoziţii privind coopera rea 
cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/
JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între statele membre” din Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată (M. Of. 
nr. 377 din 31 mai 2011).

Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp

Art. 10. Activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor 
săvârşite în timpul cât ea se ală în vigoare.

Art. 11. neretroactivitatea legii penale. Legea penală nu se aplică 
faptelor care, la data când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni.

Art. 12. retroactivitatea legii penale. (1) Legea penală nu se aplică 
faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea 
nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă şi 
a măsurilor educative, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate 
consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte, 
încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

(2) Legea care prevede măsuri de siguranţă sau măsuri educative se 
aplică şi infracţiunilor care nu au fost deinitiv judecate până la data intrării 
în vigoare a legii noi.

notă. A se vedea supra, nota de la art. 2, precum şi art. 15 alin. (2) din Constituţie, 
potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 
contravenţionale mai favorabile”.

Art. 13. Aplicarea legii penale mai favorabile. (1) În cazul în care de 
la săvârşirea infracţiunii până la judecarea deinitivă a cauzei au intervenit 
una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.

(2) Când legea anterioară este mai favorabilă, pedepsele complementare 
care au corespondent în legea penală nouă se aplică în conţinutul şi limitele 
prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea penală 
nouă nu se mai aplică.

Art. 14. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul 
pedepselor deinitive. (1) Când după rămânerea deinitivă a hotărârii 
de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii 
sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, 
sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea 
nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

(2) Dacă după rămânerea deinitivă a hotărârii de condamnare la 
detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede 
pentru aceeaşi faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se 
înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune.
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(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai 
amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea 
depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Ţinânduse seama de 
partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în 
parte executarea amenzii.

(4) Pedepsele complementare, măsurile de siguranţă, precum şi 
măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă, nu se 
mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în 
conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.

(5) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse deinitiv 
aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării 
în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor 
alineatelor precedente.

notă. Potrivit art. 2 din Decretullege nr. 6/1990 (M. Of. nr. 4 din 8 ianuarie 
1990), „Toate dispoziţiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul 
de procedură penală şi alte acte normative sunt considerate că se referă la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă”.

Art. 15. Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul 
pedepselor deinitive. (1) Când după rămânerea deinitivă a hotărârii 
de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a 
intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, iar sancţiunea 
aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, 
ţinânduse seama de infracţiunea săvârşită, de persoana condamnatului, 
de conduita acestuia după pronunţarea hotărârii sau în timpul executării 
pedepsei şi de timpul cât a executat din pedeapsă, se poate dispune ie 
menţinerea, ie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu poate i coborâtă 
sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proporţional cu 
micşorarea maximului special prevăzut pentru infracţiunea săvârşită.

(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (5) se aplică şi în cazul condamnărilor 
arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii 
noi, pedeapsa din hotărâre reducânduse cu o treime.

notă. Cu privire la aplicarea art. 12, art. 14 şi art. 15 C. pen., a se vedea art. 458 – 
„Intervenirea unei legi penale noi” din Codul de procedură penală.

Art. 16. Aplicarea legii penale temporare. Legea penală temporară 
se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă 
fapta nu a fost urmărită sau judecată în acest interval de timp.

Art. 15-16



159  •  CPP

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;
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 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  con sti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. (1) din Codul de procedură pe nală (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), aprobată prin Legea nr. 127/2013 
(M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013);

 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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PArteA GenerALă

titlul I. regulile de bază şi acţiunile  
în procesul penal

Capitolul I. scopul şi regulile de bază  
ale procesului penal

Art. 1. scopul procesului penal. (1) Procesul penal are ca scop 
constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, 
astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să ie pedepsită potrivit 
vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu ie trasă la răspundere 
penală.

(2) Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, 
la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea 
infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Art. 2. Legalitatea şi oicialitatea procesului penal. (1) Procesul 
penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, 
potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.

(2) Actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din 
oiciu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.

notă. A se vedea şi art. 124 – „Înfăptuirea justiţiei” şi art. 126 – „Instanţele jude-
cătoreşti” din Constituţie.

Art. 3. Alarea adevărului. În desfăşurarea procesului penal trebuie să 
se asigure alarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, 
precum şi cu privire la persoana făptuitorului.

Art. 4. rolul activ. Organele de urmărire penală şi instanţele de jude-

cată sunt obligate să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal.

notă. A se vedea şi infra, art. 202 – „Rolul activ al organului de urmărire penală” 

şi art. 287 – „Îndatoririle instanţei de judecată” din Codul de procedură penală.

Art. 5. Garantarea libertăţii persoanei. (1) În tot cursul procesului 
penal este garantată libertatea persoanei.

(2)[1] Nicio persoană nu poate i reţinută, arestată sau privată de liber-
tate în alt mod şi nici nu poate i supusă vreunei forme de restrângere a 
libertăţii decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

[1]  Alin. (2)(4) ale art. 5 sunt reproduse astfel cum au fost modiicate prin art. I pct. 1 
din Legea nr. 281/2003.
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(3) Dacă cel împotriva căruia sa luat măsura arestării preventive sau 
sa dispus internarea medicală ori o măsură de restrângere a libertăţii con-

sideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, 
să se adreseze instanţei competente, potrivit legii.

(4) Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, privată de 
libertate sau căreia i sa restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are drep-

tul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.
(5) În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat pre-

ventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau 
pe cauţiune.

notă. A se vedea şi: √ art. 23 – „Libertatea individuală” din Constituţie; √ art. 5 

parag. 1 – „Dreptul la libertate şi la siguranţă” din Convenţia europeană a drepturilor 
omului; √ art. 6 – „Dreptul la libertate şi la siguranţă” din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Art. 51. respectarea demnităţii umane. Orice persoană care se ală 
în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea 
demnităţii umane. Supunerea acesteia la tortură sau la tratamente cu cru-

zime, inumane ori degradante este pedepsită prin lege.

notă. 1. A se vedea şi: √ art. 22 alin. (2) – „Dreptul la viaţă şi la integritate 
izică şi psihică” din Constituţie; √ art. 3 – „Interzicerea torturii” din Convenţia 
europeană a drepturilor omului; √ art. 1 – „Demnitatea umană” şi art. 4 – „Inter-
zicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante” din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
2. A se vedea şi art. 266 – „Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă”, art. 267 – 

„Supunerea la rele tratamente” şi art. 2671 – „Tortura” din Codul penal.

Art. 52.[1] Prezumţia de nevinovăţie. Orice persoană este considerată 
nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printro hotărâre penală dei-

nitivă.

notă. A se vedea şi: √ art. 23 alin. (11) din Constituţie; √ art. 6 parag. 2 – 

„Dreptul la un proces echitabil” din Convenţia europeană a drepturilor omului; 
√ art. 48 alin. (1) – „Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare” din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Art. 6. Garantarea dreptului de apărare. (1) Dreptul de apărare este 
garantat învinuitului, inculpatului şi celorlalte părţi în tot cursul procesului 
penal.

(2) În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asi-
gure părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prevă-

zute de lege şi să administreze probele necesare în apărare.

[1]  Art. 52 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 281/2003.

Art. 51-6
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(3)[1] Organele judiciare au obligaţia săl încunoştinţeze, de îndată şi 
mai înainte de al audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru 
care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi săi asigure posibilita-

tea pregătirii şi exercitării apărării.
(4) Orice parte are dreptul să ie asistată de apărător în tot cursul pro-

cesului penal.
(5) Organele judiciare au obligaţia să încunoştinţeze pe învinuit sau 

inculpat, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a i asis-

tat de un apărător, consemnânduse aceasta în procesulverbal de ascul-
tare. În condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare sunt 
obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice a învinuitului sau 
inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales.

notă. A se vedea şi: √ art. 24 – „Dreptul la apărare” din Constituţie; √ art. 6 

parag. 3 lit. b)c) – „Dreptul la un proces echitabil” din Convenţia europeană a 
drepturilor omului; √ art. 48 alin. (2) – „Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la 
apărare” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. XXVII/2007 (M. Of. nr. 772 din 14 
noiembrie 2007), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a admis 
recursul în interesul legii declarat de către procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit că:
„Asistenţa juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o 
persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, 
modiicată şi completată prin Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de 
apărare a acestuia”.

Art. 7.[2] Limba în care se desfăşoară procesul penal. (1) În procesul 
penal procedura judiciară se desfăşoară în limba română.

(2) În faţa organelor judiciare se asigură părţilor şi altor persoane che-

mate în proces folosirea limbii materne, actele procedurale întocminduse 
în limba română.

notă. A se vedea şi art. 128 alin. (1)(3) – „Folosirea limbii materne şi a inter-
pretului în justiţie” din Constituţie.

Art. 8.[3] Folosirea limbii oiciale prin interpret. Părţilor care nu vor-
besc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în 
mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, dreptul 
de a vorbi, precum şi dreptul de a pune concluzii în instanţă, prin interpret.

[1]  Alin. (3) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 281/2003.

[2]  Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 4 din Legea  
nr. 281/2003.

[3]  Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 5 din Legea  
nr. 281/2003.

Art. 7-8
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notă. A se vedea şi: √ art. 128 alin. (4) – „Folosirea limbii materne şi a inter-
pretului în justiţie” din Constituţie; √ art. 6 parag. 3 lit. e) – „Dreptul la un proces 
echitabil” din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea  
civilă în procesul penal

Secţiunea I. Acţiunea penală

Art. 9. Obiectul şi exercitarea acţiunii penale. (1) Acţiunea penală 
are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvâr-
şit infracţiuni.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevă-

zut de lege.
(3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal.

Art. 10. Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiu-
nii penale este împiedicată. (1) Acţiunea penală nu poate i pusă în miş-

care, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate i exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală;
b1) fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
c) fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau de inculpat;
d) faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii;
e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei;
f) lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau 

sesizarea organului competent ori altă condiţie prevăzută de lege, nece-

sară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
g)[1] a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul făptuitorului sau, după 

caz, radierea persoanei juridice atunci când are calitatea de făptuitor;
h)[2] a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile sau împăcat ori a fost 

încheiat un acord de mediere în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor pen
tru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală;

i) sa dispus înlocuirea răspunderii penale;
i1)[3] există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
j) există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce efecte chiar 

dacă faptei deinitiv judecate i sar da o altă încadrare juridică.

[1]  Lit. g) de la alin. (1) al art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. I 
pct. 1 din Legea nr. 356/2006. 

[2]  Lit. h) de la alin. (1) al art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin  
art. XVIII pct. 1 din Legea nr. 202/2010.

[3]  Lit. i1) de la alin. (1) al art. 10 a fost introdusă prin art. I pct. 6 din Legea  
nr. 281/2003.
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