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Legea nr. 286/2009  
privind Codul penal 

publicată în  
M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009

cu modificările şi completările aduse prin:
Ø  Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);
Ø  Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);
Ø  Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

(M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);
Ø  Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal (M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014);
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Ø  Legea nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal 

(M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014);
Ø  Decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal (M. Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015);
Ø  Decizia Curţii Constituţionale nr. 11/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal (M. Of. nr. 102 din 9 februarie 2015);
Ø  Decizia Curţii Constituţionale nr. 603/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 alin. (1) din Codul penal (M. Of. nr. 845 din 13 
noiembrie 2015);

Ø  O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea 
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M. Of. nr. 389 din 23 
mai 2016).
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