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AVIZi Bp
reieritor la propunerea legislativă pentru modificarea art.155 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal (b341/27,05.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.155 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (6341/27.05.2022).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 7.06.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

♦ având în vedere că, prin Decizia nr. 297/2018, Curtea Constituţională a constatat 

neconstituţionalitatea soluţiei legislative care prevede întreruperea cursului 

termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură 

în cauză“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, şi luând în 

considerare şi faptul că, prin decizia din data de 26 mai 2022, Curtea Constituţională a 

admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul 

penal şi a declarat neconstituţional textul rămas în vigoare ca urmare a Deciziei nr. 

297/2018, Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2022, textul vizat, 

propunerea legislativă rămânând astfel fără obiect.
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