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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a 

unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul 
justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea 

prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

Analizând proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a 
unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul 
justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea 
prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, transmis 

de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.232 din 05.05.2022 
şi înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D533/05.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A.

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
al art.33 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii 

şi propuneri:
1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri temporare în domeniul activităţii de judecată a instanţelor civile, 
în domeniul insolvenţei, precum şi în domeniul executării pedepselor, 
al măsurilor educative şi al altor măsuri dispuse de organele judiciare 

în cursul procesului penal, similare celor instituite pe durata stării de 

alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei 
de CO VID-19.

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 
lit.h) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor 
art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 
Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



3. Menţionăm că, prin avizul nr.469/27.04.2022, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, un proiect de 

lege similar, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa 
nr.216 din 26.04.2022. Precizăm că o parte dintre observaţiile şi 
propunerile formulate în cuprinsul avizului sus-menţioriat au fost 
însuşite de iniţiator.

4. In ceea ce priveşte normele aplicabile în domeniul justiţiei, este 

de analizat dacă nu ar fi indicată şi consultarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, astfel încât soluţiile preconizate, precum şi argumentele

. care vin în sprijinul aplicării în continuare a acestora să fie supuse 

analizei acestei instituţii fundamentale a statului care, potrivit art.133 

alin.(l) din Constituţie, este garantul independenţei justiţiei.
în plus, pentru o mai bună argumentare a elementelor care au 

fundamentat soluţiile legislative preconizate, ar trebui ca Expunerea de 

motive să fie completată, în sensul precizării şi descrierii efectelor 
pozitive care au fost constatate pe durata aplicării reglementărilor 
specifice desfăşurării activităţii în timpul stării de alertă.

5. Ca observaţie de ordin general, pentru o mai bună sistematizare 
normativă şi pentru asigurarea accesibilităţii reglementărilor în materie, 
este de analizat dacă normele prin care se stabilesc soluţiile legislative 
speciale nu ar trebui prevăzute, ca dispoziţii speciale, în cuprinsul 
legilor-cadru aplicabile fiecăruia dintre domeniile avute în vedere de 
proiect, şi nu într-un act normativ de sine stătător.

6. La titlu, pentru respectarea rigorilor stilului normativ, este 
necesară reanalizarea şi reformularea corespunzătoare a expresiilor 

„valorificarea adaptată” şi „măsuri dovedite benefice”.
7. Semnalăm că în structura cap.I nu sunt cuprinse mai multe 

articole, acest procedeu nefiind recomandat de normele de tehnică 

legislativă. Propunem revederea arhitecturii proiectului, în sensul ca 

respectivul capitol să cuprindă două sau mai multe articole.
8. La art.l, pentru o exprimare mai adecvată, sintagma „al 

măsurilor educative, al altor măsuri dispuse” se va reda sub forma „al 
măsurilor educative şi al altor măsuri dispuse”.

9. La art.l3 alm.(l), sintagma „prevăzută de art.121 alin.(l) 
lit.e)” se va redacta „prevăzută la art.121 alin (1) lit.e)”.

10. Semnalăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, 
proiectul ar trebui să prevadă în mod expres cine are competenţa 

stabilirii aplicării măsurilor prevăzute la art.l3 alin.(l) şi la art.15 

alin.(l), pentru fiecare situaţie în parte.
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In acest sens, propunem completarea corespunzătoare a art.l3 şi 
15, întrucât art.l3 alin.(2) şi a art.l5 alin.(2) stabilesc, în forma propusă, 
doar condiţiile în care se poate realiza executarea respectivelor măsuri 
de supraveghere prin modalităţi de comunicare la distanţă.

11. La art.18 alm.(3), semnalăm că reglementarea propusă este 

incompletă, întrucât nu se precizează scopul transmiterii proiectului 
deciziei directorului ANP către ministrul justiţiei. Propunem, de aceea, 
reanalizarea şi completarea corespunzătoare a textului.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru teza 

finală a art.l9 alin.(2).
12. La art.l9 alin.(l), pentru claritatea reglementării, expresia „se 

aplică în mod corespunzător centrelor” ar trebui redactată sub forma „se 

aplică, în mod corespunzător, şi în cazul centrelor”.
La alin.(2), pentru claritatea şi predictibilitatea normei 

preconizate, propunem ca în debutul acesteia să se insereze formularea 

„In cazul prevăzut la alin.(l)”.
Pe de altă parte, precizăm că din redactarea propusă pentru art.l9 

alin.(2) nu rezultă cu suficientă claritate dacă dispoziţia inspectorului 

general al Inspectoratului General al Poliţiei Române se emite după 
consultarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, similar 
soluţiei legislative din cuprinsul art.18 alin.(l). Propunem, de aceea, 
reanalizarea textului sub acest aspect.

13. Semnalăm că proiectul nu este suficient de precis în ceea ce 

priveşte raportul dintre reglementarea propusă şi reglementările 

similare cuprinse în Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi în Legea nr.l 14/2021 

privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de 

COVID-19.
Avem în vedere faptul că, potrivit art.20 din proiect, 

reglementările ar urma să se aplice pentru o durată de un an de la data 

intrării în vigoare a legii. Or, în contextul imprevizibilităţii evoluţiei 

pandemiei de COVID-19, subliniată, de altfel, în paragraful al doilea al 
preambulului, este posibil ca în această perioadă să fie declarată din nou 

starea de alertă, în condiţiile Legii nr.55/2020.
A

Intr-O astfel de situaţie, va trebui determinat cu claritate dacă vor 

deveni aplicabile dispoziţiile Legii nr.55/2020 privind măsurile 
referitoare la domeniul insolvenţei şi la domeniul 
pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele 
Judiciare în cursul procesului penal, precum şi dispoziţiile aplicabile

executării
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cauzelor civile din cuprinsul Legii nr. 114/2021 sau se vor aplica 

dispoziţiile din legea care face obiectul prezentului proiect.
Precizăm că, potrivit art.l din Legea nr.55/2020, măsurile 

reglementate de acest act normativ sunt aplicabile pe durata stării de 

alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii 
efectelor pandemiei de COVID-19, iar potrivit art.l8 din Legea 
nr.l 14/2021, dispoziţiile acestui act normativ sunt aplicabile pe durata 

stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru o 

perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia.
Pentru evitarea oricăror dificultăţi în aplicare, ţinând seama de 

necesitatea asigurării unei reglementări clare, precise şi previzibile, care 
să asigure respectarea dispoziţiilor art.l alin.(5) din Constituţie, în 

componenta privind principiul securităţii raporturilor juridice, prin 

prisma calităţii legii, este necesar ca artl9 să fie completat cu 
dispoziţii exprese referitoare la nonnele aplicabile în situaţia în care, 
în termenul de un an de la intrarea în vigoare a legii, este declarată, în 

condiţiile legii, starea de alertă în vederea prevenirii şi combaterii 

efectelor pandemiei de COVID-19.
14. La art.20 alin.(l), potrivit căruia ..Dispoziţiile art.l-10 şi ale 

artJS-î9 se aplică pentru o durată de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legf'. sugerăm revederea soluţiei legislative 

preconizate, având în vedere că întregul proiect de lege cuprinde 21 

articole, iar art.l 1 şi 12 dispun măsuri aplicabile pentru o perioadă de 
un an de la data intrării în vigoare a legii. Prin urmare, este de analizat 
dacă norma nu ar trebui reformulată, astfel:

„(1) Prezenta lege se aplică pentru o perioadă de un an de la data 

intrării în vigoare”.

PREŞ

Flori

Bucureşti
Nr.512/09.05.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 485/15 iu). 2010L. nr. 134/2010

Lege privind Codul de procedură civilă

(V. art. XII - XIX din Legea nr. 2/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 
450 alin. (5) raportai la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 • M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 
(art. 94 şi art. 95); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1) şi (3))

M. Of. nr. 247/10 apr. 2015republicare cu 
renumerotare

1

Lege privind Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 539/20 iul. 20152 admisă excepţie D.C.C. nr. 485/2015 
de neconst. prin

a? i. ]3 alin. (2) teza a doua. an. 84 alin. 
(2) şi art. 486 aţin. (3) cu referire laDecizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, menţiunile care decurs din oblisaiivitatea 
art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă formulăiii şi susţinerii cererii de recurs de 

către persoanele juridice prin avocat sau 
consilier juridic

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 839/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5H7) din 
Codul de procedură civilă

art. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondat 'j

^ modificări prin D.C.C. nr. 839/2015
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5H7) din 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma ".sau că recursul este vădit 
nefondat') (termenul se împlineşte la data 
de J7.03.20I6). după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2015 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

art. 509 alin. (1) (sintagma ..pronunţate 
asupra fondului .sau care evocă fondul ” 
este neconstituţiohală cu referire la motivul 
de revizuire prevăzut la pct. 11 din 
cuprinsul acestora)

® modificări prin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia dispoziţiile art. 509 alin. (I) (constată 
de neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

sintagma „pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul" este neconstituţională 
cu referire la moth'ul de revizuire prevăzut 
la pct. H din cuprinsul acestora) (termenul 
se împlineşte la data de J7.03.20I6), după 
care operează dispoziţiile art. J47 din 
Constituţie

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 895/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

an. 666



M.Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

modificări prin D.C.C.nr. 895/2015e suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
666 (termenul se împlineşte la 20 martie 
2016) după care operează prevederile 
ari.147 din Constituţie

9 modificări prin M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr, 17/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 1/2016 modifică art. 603 alin. (3). art. 615, art. 
628 alin. (5), art. 635. ari. 641. aii. 651 
alin. (3), art. 665, art. 666, art. 670 alin. 
(6). art. 680 alin. (2). art. 699 alin. (2). art. 
712 alin. (3), ari. 720 alin. (8), aii. 732 
alin. (2), art. 783 alin. (l), art. 820, aii. 
856 alin. (2), art. 889, art. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

M.Of. nr. 353/9 mai 2016■IO admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C.nr. 169/2016
Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art, 142 alin. (1) teza întâi şi 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

an. 142 alin. (!) leza întâi şi art. 145 alin. 
(1) teza întâi din Codul de procedură civilă 
sunt constituţionale în măsura in care 
motivul de bănuială legitimă nu se 
raportează la calitatea de parte a curţii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 
înve.nilă cu judecarea litigiului

modificări prin O.U.G. nr. 95/2016 M. Of. nr. 1009/15 dec. 201611 prorogă termeneleprev. la art. XII alin. 
(1), art. XIII leza 1, ari. Xl^III alin. (1) şi 
art. XIX alin. (1) până la dala de 1 ian. 
2019

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

respinsă prin L. nr. 260/2021 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modificări prin L. nr. 17/2017 modifică art. 534 alin.(2), art. 613 alin. (4). 
art. 615, art. 641. art. 651 alin. (4). art.
652 alin. (2), art. 666 alin. (2).şi (7). art. 
719 alin. (6), art. 782. ari. 889 şi 
denumirea secţiunii a 2-a a cap. IV al 
titlului 111 din cartea a V-a

D.C.C.nr. 290/2018 M. Of. nr. 638/23 iui. 2018■'3 admisă excepţie 
de neconst. prin

sintagma "de competenţa instanţei la care 
îşi desfăşoară activitatea" din cuprinsul 
art. 127 alin. (1), precum şi sintagma "care 
îşi desfăşoară activitatea la instanţa 
competentă să judece cauza” din cuprinsul 
art. 127 alin. (2)

Decizia nr, 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

D.C.C. nr. 290/2018 M.Of. nr. 638/23 iul. 2018admisă excepţie 
de neconst. prin

dispoziţiile art. 127 alin. (l)şi alin. (2) 
sunt constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de judecată în calitate 
de parte reclamantă /pârâtă

Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă
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îs modificări prin L. nr. 310/2018 M. Of. rir. 1074/18 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică ari. 13 alin. (2), art. 41 alin. (1), 
art. 64 alin. (3) şi (4). art. 80 alin. (5). art.
83. art. 84 alin. (3). art. 94 pct. 1 Ut. b). art. 
95pct. 3, art. 96pct. 3, art. 127 alin. (1) şi 
(2), art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin.
(2) şi (3). art. 131 alin. (I). art. 142 alin.
(1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) şi 
(6), art. 165 pct. 3, art. 183 alin. (1) şi (3), 
art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4). ari. 
213, art. 231 alin. (1), (4) şi (5), art. 240, 
art. 244, art. 261 alin. (1), art. 323 alin.
(1), art. 398 alin. (3), art. 402, art. 415 pct.
3, art. 426 alin. (1) şi (5). art. 444 alin. (1). - 
art. 450 alin. (3), ari. 457 alin. (2). art. 471 
alin. (3) şi (4). art. 474, art. 483 alin. (2)- 
(4), ari. 484 alin. (7), art. 486 alin. (I) Ut. 
a) şi e), art. 486 alin. (2) şi (3), art. 490, 
art. 496 alin. (1), art. 497, art. 503 alin.
(3) . art. 509 alin. (2), art. 513 alin. (4). art. 
517 alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 
alin. (2), art. 906 alin. (4), art. 915 alin (2); 
introduce Ut. j_l) - j_3) la art. 94 pct. 1. 

alin. (2_1) la art. 127, alin. (6_1) la art.
154, alin. (11_1) la art. 163, alin. (4_1) la 
art. 200, alin. (6) şi (7) la art. 321, pct. 1 _1 
la art. 413 alin. (1), art. 471 _1. alin. (1 _1) 
la art. 517;
abrogă art. 84 alin. (2). art. 105, ari. 322 

alin. (3), art. 471 alin. (5) - (8). art. 475, 
art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6). 
art. 493, art. 660 alin. (3), art. 666 alin. (8)

M. Of. nr. 2/3 ian. 2019
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 
18 iunie 2018. pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art, XVIII alin, (2) din Legea nr, 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la 
sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până ia 1.000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

■'6 admisă excepţie D.C.C. nr. 874/2018 
de neconst. prin

dispoziţiile art. 27, în interpretarea dată 
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, 
pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie— Completulpenti-u dezlegarea 
unor chestiuni de drept

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 604/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 976/22 oct. 2020 art. 524 alin. (3)
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

D.C.C. nr. 604/2020 M.Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin, (3) din Codul 
de procedură civilă

18 modificări prin suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
524 alin. (3) (termenul se. împlineşte la 5 
decembrie 2020) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie



îs modificări prin L. nr. 260/2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 
unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021 respinge O.U.G. nr. 95/2016

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 832/2021 
de neconst. prin

M.Of. nr. 430/3 mai 2022 sintagma "întocmai şi literal" din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 523 alin. (1), astfel cum 
acesta a fost modificat prin art. 1 pct. 35 
din Legea nr. 310/2018

Decizia nr. 832 din 9 decembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "întocmai şi literal" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din 
Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative



EVENIMENTE SUFERITE de actul...
<’•' - x"*': 'V v‘«',v

M. Of. nr. 466/25 iun. 2014L. nr. 85/2014
Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

(V. Decizia l.C.C.J. nr, 11/2016-M. Of. nr. 436/10 iun. 2016)

Notă; în actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit" se 
înlocuieşte cu sintagma "procedura falimentului instituţiilor de credit"

promulgată prin D. nr. 473/2014 M. Of. nr. 466/25 iun. 20141

Decret pentru promulgarea Legii privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

2 modificări prin L. nr. 312/2015
Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul financiar

M. Of. nr. 920/11 dec. 2015 modifică ari. 206, ari. 212 alin. (1). art.
219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3). 
an. 226 alin. (1) .şi (5), art. 230, art. 232, 
an. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin.
(3) , art. 321 alin. (4) şi (6)-(9), art. 322; 
introduce alin. (2) la art. 5, art. 196_1- 
196_3. art. 211_1, art. 219_1. 219_2, an. 
3il_l la cap. IV, art. 318_1. alin. 3_1) la 
art. 320;
abrogă art. 5pct. 3, art. 207 alin. (!) Ut. b), 
art. 209 Ut. g). art. 215, art. 216 alin. (2)-
(4) . art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) 
şi (3). art. 226 alin. (4), an. 231

3 completat prin L. nr. 62/2016 M. Of. nr. 295/19 apr. 2016
Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă

introduce Ut. c) la alin. (2) al art. 75

4 modificări prin Lnr. 1/2017 M. Of. nr. 15/6 ian. 2017
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 39 alin. (7) şi art. 42 alin. (1)

5 modificări prin M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 
completări prin

O.U.G. nr. 88/2018 modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66. 71 şi 
72. art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 
alin. (2), art. 75 alin. (3) şi (4). art. 102 
alin. (1), art. 133 alin. (5) Ut. K. art. 143 
alin. (1) şi (3). art. 169 alin. (2) şi (7). art. 
170, art. 243 alin. (1). art. 244, art. 246 
alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art.
249 alin. (2) Ui. b). art. 250 alin. (1), art. 
252 alin. (1), art. 258 Ut. d) şi e), art. 258 
partea introductivă a Ut. q), art. 260, art. 
262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), 
art. 267 alin. (1) şi art. 324 alin. (1);

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

introduce pct. 73 şi 74 la art. 5 alin. (1). 
alin. (2) la art. 52. alin. (2) la ari. 61, alin. 
(8J) la art. 102, alin. (5_l)-(5_3) la art. 
133, art. 135_1, alin. (2) şi (3) la art. 251, 
art. 251 _1. alin. (2)-(4) la art. 258, alin. 
(3_l)-(3_3) la art. 262 şi alin. (3) la art.
267;

abrogă art. 258 Ut. c). art. 258 Ut. q) pct. 1, 
art. 264 şi art. 265



6 modificări prin L. nr. 55/2020 M. Of. nr. 396/15 mai 2020
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiel de COVID-19

Dispoziţiile art. 66 alin. (]) din Legea nr. 
85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu sunt aplicabile până la 
încetarea stării de alertă, dată de la care 
începe să curgă şi termenul de 20 de zile pe 
care acestea îl prevăd. Corelativ până la 
aceeaşi dală, nu sunt aplicabile, în mod 
corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) 
şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare:
Pe durata stării de alertă se suspendă 
aplicabilitatea tezei finale a art. 5pcl. 72 şi 
a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014. cu modificările şi completările 
ulterioare.

7, modificări prin L. nr. 113/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 88/2018 şi modifică art. 5 alin. (1) pct. 
31 Ut. b) şi pct. 72, art. 57 alin. (1), art. 61 
alin. (2), art. 75 alin. (3) şi (4). art. 102 
alin. (8_î). art. 143 alin. (1), art. 175 alin. 
(1), art. 234, art. 250 alin. (1). art. 260 
alin. (2), art. 262 alin. (3_3); 
introduce pct. 12_1 şi 75 la art. 5 alin. (1), 
alin. (3) la art. 91, art. 161 _î, art. 234_1, 
alin. (3_1) la art. 337

modificări prin O.U.G. nr. 102/2021 M. Of. nr. 916/24 sep. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi 
pentru modificarea altor acte normative

e modifică art. 262 alin. (3_2); 
abrogă art. 266 alin. (2)

9 modificări prin L. nr. 320/2021 M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 312/2015 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
financiar

modifică menţiunea referitoare la 
transpunerea normelor 
Uniunii Europene: 
introduce art. 161 _2 şi art. 234_2



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 510/24 iul. 2009L. nr. 286/2009

Lege privind Codul penal
(v. Decizia l.C.C.J. nr, 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 {art. 
6, art, 39); Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 -M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin, (2) lit. b)); Decizia l.C.C.J. nr. 5/2014 -M, Of, 
nr. 470/26 iun. 2014 {art. 9); Decizia l.C.C.J, nr. 6/2014 -M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin.{1)); Decizia l.C.C.J. nr. 7/2014- 
M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6); Decizia l.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun, 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr, 
14/2014-M. Of. nr, 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)): Decizia l.C.C.J. nr. 14/2014-M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); 
Decizia l.C.C.J. nr. 20/2014-M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi)); Decizia l.C.C.J. nr. 21/2014-M, Of. nr. 
829/13 nov. 2014 (art. Salin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr, 26/2014- M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin, (1}lit. c)şi alin. (2); 
Decizia l.C.C.J. nr. 1/2015 • M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308)); Decizia l.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 
196 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr, 3/2015-M, Of. nr, 380/2 iun. 2015; Decizia l.C.C.J. nr. 10/2015-M, Of. nr. 389/4 iun. 2015 
(art. 367 alin. (1)şi (6)); Decizia l.C.C.J. nr. 12/2015-M. Of. nr, 409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia 
l.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr, 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia l.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. 
nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2); Decizia l.C.C.J, nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6); Decizia l.C.C.J. nr. 
11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6))

promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iui. 20091

Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal

2 modificări prin L. nr. 27/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
României şi a Legii nr, 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2); 
introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la 
art. 161

3 completat prin L. nr. 63/2012 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

introduce lit. e) la art. 108. art. 1 }2_1

^ modificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr, 286/2009 privind 
Codul penal

la data de 1 febniarie 2014, modifică ari. 9 
alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) 
lit b), art. 65 alin. (1). (2) şi (4), art. 80 
alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4). art. 
85 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. (4). art. 98 
alin. (1), art. 101 alin. (4). art. 106, art 
116 alin. (2), ari. 144 alin. (1) şi (2). art. 
155 alin. (4), ari. 175 alin. (1) lit. c). art. 
182 lit e). art 210, art. 211 alin. (2). art. 
231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (I), 
art 292 alin. (1). art 294 lit c), art 302 
alin. (6), art 308 alin. (1), art 344, art. 
345. art. 391 alin. (2). art 416 alin. (3). 
art. 430:
introduce lit. d) la art. 75 alin. (1). Ut. g) la 
art. 294, alin. (7) la art 302, alin. (6) şi (7) 
la art. 342, alin. (3) ia an. 407, Ut. h) la 
art 443 alin. (1);
abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)

(V. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 265/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 372/20 mai 2014
Decizia nr, 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal

dispoziţiile art. 5 sunt constituţionale în 
măsura în care nu permit combinarea 
prevederilor din legi succesive în stabilirea 
şi aplicarea legii penale mai favorabile.



6 admisă excepţie D.C.C. nr. 508/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 843/19 nov. 2014
Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul 
penal

prevederile art. 159 alin. (3) sunt 
consiilulionale în măsura in care se aplică 
tuturor incu/palilor trimişi in judecată 
înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şipenliv 
care la acea dată momentul citirii actului 
de se.tizare fuse.^e depăşit

7 modificări prin L. nr. 159/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă art. 276

8 admisă excepţie D.C.C. nr. 732/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/27 ian. 2015
Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) 
din Codul penal

constată că sintagma „la momentul 
prelevării mostrelor biologice" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) 
este neconstituţională

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 11/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 102/9 feb. 2015
Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112_1 alin. (2) lit. a) din 
Codul penal

dispoziţiile ari. }12_J alin. (2) lit. a) din 
Codul penal sunt constituţionale în măsura 
în care confiscarea extinsă nu se aplică 
asupra bunurilor dobândite înainte de 
intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015
Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

sintagma "raporturi comerciale" din art. 
301 alin. (1)

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015
Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

sintagma "ori în cadrul oricărei persoane 
juridice" din art. 308 alin. (}) cu raportare 
la ari. 301

12 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016 modifică art. 154 alin. (4). ari. 21J alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2). ari. 217. art. 218 alin. (3) lit. c). art.

219 alin. (2) lit. c). ari. 220 alin. (3) şi (4). 
art. 356. art. 374 alin. (1) şi alin.(4):

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

introduce aii. 216 _/, alin. (6) la aii. 220. 
lit. d) la an. 221 alin. (2). alin. (6) la art. 
221. cap. V] cu art. 256_î. alin. (3) la art. 
315. alin. (6) la art. 345. alin. (I_l) şi 
(l_2) la art. 374. alin. (3_l) la art. 374. 
alin.(4_}) la ari. 374

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 405/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 517/8 iul. 2016
Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 
1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13_2 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie

dispoziţiile art. 297 alin. (l)sunl 
constituţionale în mă.sura în care prin 
sintagma ..îndeplineşte în mod defectuos" 
din cuprinsul acestora se înţelege 
..îndeplineşteprin încălcarea legii"

14 completat prin L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce Ut. h) la ari. 287 alin. (I). alin. 
(3) la an. 287



15 modificări prin O.U.G. nr. 13/2017 M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 modifică an. 269 alin. (3). an. 297. an. 301 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1), an. 308 alin. (1). ari. 336 alin. (I); 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

hUroduce alin. (4) la ari. 269. an. 336_1; 
abrogă ari. 298

respinsă prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

16 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017

abrogă O.U.G. nr. 13/2017

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

17 modificări prin M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului . 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

L. nr. 8/2017 respinge O.U.G. nr. 13/2017

18 modificări prin M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

L. nr. 9/2017 aprobă O.U.G. nr. 14/2017

19 admisă excepţie D.C.C. nr. 224/2017 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 427/9 iun. 2017
Decizia nr. 224 din 4 apriiie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul 
penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvemuiui nr. 195/2002 privind circuiaţia pe dnjmurile publice

art. 333 alin. (1) care nu incriminează 
fapta de. conducere pe drumurile publice a 
unui tractor agricol sau forestier, jară 
permis de conducere

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 368/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 366 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 
alin. (1) llt. b) din Codul penal

sintagma ..şi împotriva aceluiaşi subiect 
pasiv" din art. 35 alin. (1)

21 modificări prin L. nr. 193/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 301 şi art. 308 alin. (1)

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 518/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 765/26 sep. 2017
Decizia nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul 
penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

art. 298. în sensul că prin sintagma 
îndeplinirea ei defectuoasă " din cuprinsul 

acestora se înţelege .. îndeplinirea prin 
încălcarea legii"



23 modificări prin M. Of. nr. 194/2 mar. 2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L. nr. 49/2018 modifică ari. 75 alin.(l) Ut. d) (e.\prc.^ia 
„materiilor explozive " se înlocuieşte cu 
expresia ..materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restrifiona{i"). 
ari. J}2_] alin. (1) Ut. i) (expresia „şi al 
materiilor explozive " se înlocuieşte cu 
expresia .. materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi resniciionaţi ”) 
şi ari. 347: 
introduce an. 346 1

2i admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 518/25 iun. 2018
Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codui 
penal

solufia legislativă care prevede 
întreruperea cur.cului tennenului 
prescripţiei răspunderii penale prin 
îndeplinirea ..oricărui act de procedură în 
cauză ". din cupiinsul dispoziţiilor an. 155 
alin. (I) din Codul penal, este 
neconslituţională

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2018 
de neconst. prin

M.Of. nr. 1057/13 dec. 2018
Decizia nr. 601 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) 
din Codul penal

sintagma "ce! puţin " din cuprinsul 
dispoziţiilor aii. 129 alin. (2) Ut. b)

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018
Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă în art. 4, care 
nu asimilează efectele unei decizii a Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei norme de 
incriminare cu cele ale unei legi penale de 
dezincriminare

27 imodificări prin O.U.G. nr. 28/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal

M. Of. nr. 228/20 mar. 2020 modifică art. 326 şi art. 352: 
introduce an. 352 I

28 modificări prin L. nr. 217/2020 ,M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

modifică art. 154 alin. (4). art. 27/ alin. (l) 
şi alin. (2) partea introductivă şi lit. d) şi 
e). an. 218 alin. (!) şi alin. (3) partea 
introductivă şi lit. h) şi e). an. 218 alin. (4). 
an. 219 alin. (2) Ut. b) şi e). ari. 220. an. 
221 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă 
şi lit. a) şi h). art. 221 alin. (3) şi (6). an. 
222. art. 374 alin. (3_1) Ut. a): 
introduce lit. c) la art. 153 alin. (2). alin. 
(3_l) la an. 213. alin. (3_1) la art. 218. 
alin. (2_1) la art. 219. alin. (2_1) la an.
221, art. 222_1. Ut. d) la art. 374 alin. (3_1)

29 modificări prin L. nr. 228/2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

M.Of. nr. 1019/2 nov. 2020 modifică an. 1]2_1 alin. (l)şi (2)
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30 modificări prin L. nr. 233/2020 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 modifică arţ. 199 alin. (2)
Lege pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penai

31 modificări prin M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

L. nr. 274/2020 modifică art. 154 alin. (4) şi art. 231

32 modificări prin L. nr. 146/2021
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale

M. Of. nr. 515/18 mai 2021 modifică art. 285 alin. (4); 
introduce alin. (2_1) la ari. 253, Ut. c) la 

art. 285 alin. (3). alin. (4_1) la art. 285

33 modificări prin M. Of. nr. 657/2 iul. 2021L. nr. 186/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 286/2009 
privind Codul penal

modifică art. 153 alin. (2) Ut. c), ari. 154 
alin. (4), art. 266 alin. (I). art. 374 alin. 
(3_1) Ut. c) şi d): 
introduce alin. (1_1) la art. 266

34 modificări prin L. nr.- 207/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri 
de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei- 
cadru 2001/413/JAI a Consiliului

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 modifică art. 180, art. 249. art. 250 alin. 
(1), art. 251 alin. (1), art. 311 alin. (2). art.
313 denumirea marginală şi alin. (4), art.
314 alin. (2) şi (3) şi art. 316; 
introduce art. 250_1, alin. (5) la art. 313 şi 
alin. (4) la art. 314

35 modificări prin L. nr. 219/2021 M. Of. nr. 739/28 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 
privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc

modfcă art. 75 alin. (1) Ut. d)

36 .admisă excepţie D.C.C. nr. 708/2021 
de neconst. prin

•M. Of. nr. 1160/7 dec. 2021
Decizia nr. 708 din 28 octombrie 2021 .referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (2) şi ale 
art. 137 alin, (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de 
afaceri", din Codul penai

art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la 
sintagma "cifra de afaceri"

37 modificări prin L. nr. 8/2022 M. Of. nr. 20/6 ian. 2022
Lege pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal

modifică art. 257 alin. (4)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 512/14 aug. 2013L. nr. 252/2013

Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

Notă: La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea "serviciul de probaţiune de pe iângă tribunal" se schimbă în "serviciul 
de probaţiune".

1 promulgată prin D. nr. 695/2013 M. Of. nr. 512/14 aug. 2013
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune

2 modificări prin O.U.G.nr. 3/2014
Ordonanţă de urgenţă pentru luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016

M. Of. nr. 98/7 feb. 2014 modifică art. Î2! alin. (3); 
introduce alin. (4) la art. 120

M. Of. nr. 285/14 apr. 2016

3 completat prin M. Of. nr. 226/13 mar. 2018L. nr. 65/2018
Lege pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

introduce Ut. ş_î) la art. 17 şi alin. (7) la 
art. 111


