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Legea nr. 286/2009[1] 
privind Codul penal

(Publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009)

[1] Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a fost modificată prin: 
 – L. 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);
 – L. 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);
 – L. nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);
 – decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 publicată în M. Of. nr. 372 din 20 

mai 2014; (A se vedea decizia în extras la art. 5);
 – decizia Curţii Constituţionale nr. 508/2014 publicată în M. Of. nr. nr. 843 din 

19 noiembrie 2014; (A se vedea decizia în extras la art. 159);
 – L. nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal (M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014);
 – decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014 publicată în M. Of. nr. 69 din 27 

ianuarie 2015; (A se vedea decizia în extras la art. 336 alin. (1));
 – decizia Curţii Constituţionale nr. 11/2015 publicată în M. Of. nr. 102 din 9 

februarie 2015. (A se vedea decizia în extras la art. 1121 alin. (2) lit. a)).
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PARTEA GENERALĂ

Titlul I  
Legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I  
Principii generale

Art. 1. Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu 

era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.
Regl. ant.: CP 1969 – art. 2, art. 11.

Art. 2. Legalitatea sancţiunilor de drept penal
(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative 

ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi 
măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis 
fapte prevăzute de legea penală.

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură edu-
cativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută de 
legea penală la data când fapta a fost săvârşită.

(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată în afara limitelor 
generale ale acesteia.

Regl. ant.: CP 1969 – art. 2, art. 11.
Legislaţie conexă: Constituţia României – art. 23 alin. (12); ♦ CEDO – art. 7; 
♦ CDFUE – art. 49.

Capitolul II  
Aplicarea legii penale

Secţiunea 1 
Aplicarea legii penale în timp

Art. 3. Activitatea legii penale
Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află 

în vigoare.
Regl. ant.: CP 1969 – art. 10.
Legislaţie conexă: Constituţia României – art. 15 alin. (2), art. 78.

Art. 4. Aplicarea legii penale de dezincriminare
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 educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii 
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vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti 
privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

Regl. ant.: CP 1969 – art. 12.
Legea de aplicare nr. 187/2012:

Art. 3. (1) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincri-
minare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub impe-
riul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării 
elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de 
legea nouă pentru existenţa infracţiunii.

(2) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este 
incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire.

Art. 8. Dispoziţiile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi pedepselor aplicate 
prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 
pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în titlul II.
Hotărâre prealabilă. ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală. 1. Prin dec. nr. 12/2014, M. Of. nr. 507 din 8 iulie 2014, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ‑ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov ‑ 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi a stabilit că:

Faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior şi art. 8 din Legea 
nr. 39/2003, în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
se regăsesc în incriminarea din art. 367 din Codul penal, nefiind dezincriminate.

2. Prin dec. nr. 4/2015, M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2015, ÎCCJ – Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea 
formulată de Tribunalul Bucureşti ‑ Secţia I penală privind pronunţarea unei hotă-
râri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept respectiv:

„Dacă infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 
alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi 4 
din Codul penal din 1969 îşi găseşte corespondentul în infracţiunea de vătămare 
corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) din actualul Cod penal sau 
dacă, dimpotrivă, este dezincriminată?”

Stabileşte că infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de 
art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 
alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 în ipoteza în care fapta a produs o 
vătămare ce a necesitat între 11 şi 90 de zile îngrijiri medicale şi nu îndeplineşte 
una dintre condiţiile impuse de alin. (1) al art. 196 din Codul penal este dezincri-
minată începând cu data de 1 februarie 2014.

3. Prin dec. nr. 6/2015, M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015, ÎCCJ – Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea 
prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de prin-
cipiu a problemei de drept, şi a stabilit că: 

În interpretarea dispoziţiilor art.4 Cod penal, succesiunea de acte normative 
cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul 
nr.3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor; art.202 pct.8 din 
Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul pe‑
nal; Ordinul nr.76 din data de 6.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice şi Ordinul nr.118/24.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbări‑
lor Climatice) nu a avut ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ şi, pe cale 
de consecinţă, nu a condus la dezincriminarea in concreto a infracţiunilor de 


