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Amnistia înlătură și celelalte consecințe ale condamnării, ca și 
când nu ar fi existat o soluție de condamnare dispusă în cauză, 
făcând să înceteze interdicțiile, incapacitățile, decăderile prevăzute 
în alte legi penale ori extrapenale. 

§5. Limitele efectelor amnistiei 

Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și a drep-
turilor persoanei vătămate [art. 152 alin. (2) CP]. 

De asemenea, nu produce efecte asupra pedepsei amenzii exe-
cutate, amenda încasată neputând fi restituită, întrucât amnistia nu 
are ca efect repunerea în situația anterioară, deci ea nu reprezintă 
o restitutio in integrum[1]. 

§6. Aspecte de practică judiciară 

 În cazul infracțiunilor continue și al celor continuate, conse-
cințele juridice ale amnistiei se produc de la data săvârșirii acestor 
infracțiuni, dată care este aceea a încetării acțiunii sau inacțiunii, 
respectiv aceea a comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni (Plenul 
Trib. Suprem, dec. de îndrum. nr. 1 din 20 iunie 1987, în M. Udroiu, 
Fișe de drept penal. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, 
București, 2016, p. 329). 
 Existența unor circumstanțe atenuante care determină redu-

cerea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege nu determină 
aplicarea amnistiei dacă pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită 
este mai mare decât cea stabilită prin actul de amnistie (Trib. 
Suprem, col. pen., dec. nr. 1824/1968, în M. Udroiu, Fișe de drept 
penal. Partea generală, p. 329). 
 În cazul infracțiunilor continuate, intervenția unui act de 

amnistie nu scindează activitatea infracțională în două entități 
autonome, inculpatul nu beneficiază de prevederile acelui act nici 

 
[1] C. BULAI, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 

1997, p. 330. 
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pentru ansamblul activității sale ilicite, nici pentru segmentul care 
precedă acordarea amnistiei sau grațierii (C.A. București, s. a II-a 
pen., dec. nr. 396/1995, în M. Udroiu, Sinteze de drept penal. Partea 
generală, Ed. C.H. Beck, București, 2020, p. 895). 

Secțiunea a 2-a. Prescripția  
răspunderii penale 

§1. Noțiune. Sediul materiei 

Conform art. 153 CP: „(1) Prescripția înlătură răspunderea 
penală. 

(2) Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul: 
a) infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, 

indiferent de data la care au fost comise; 
b) infracțiunilor prevăzute la art. 188 și 189 și al infracțiunilor 

intenționate urmate de moartea victimei; 
c) infracțiunilor prevăzute la art. 209-211, art. 213, art. 218-220 

și art. 282.  
(3) Prescripția nu înlătură răspunderea penală nici în cazul 

infracțiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit 
termenul de prescripție, generală sau specială, la data intrării în 
vigoare a acestei dispoziții”. 

La fel ca amnistia, prescripția răspunderii penale este o cauză 
care înlătură răspunderea penală, fiind reglementată de dispozițiile 
art. 153-156 CP.  

Prescripția răspunderii penale este o cauză ce stinge raportul 
juridic penal, deoarece acesta nu a fost soluționat într-un anumit 
interval de timp, prevăzut de lege, de la data comiterii faptei. Prin 
urmare, prescripția răspunderii penale nu este o cauză care exclude 
infracțiunea, ci o cauză care determină imposibilitatea aplicării sau 
luării sancțiunilor de drept penal. 

Prin prescripție se stinge dreptul statului de a stabili răspun-
derea penală și de a aplica pedeapsa sau măsura educativă prevă-
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zută de lege pentru infracțiunea săvârșită și, de asemenea, se stinge 
obligația infractorului de a mai suporta consecințele săvârșirii 
infracțiunii. 

Rațiunea reglementării prescripției răspunderii penale este 
aceea că, odată cu trecerea timpului, societatea și victima uită 
infracțiunea săvârșită, iar relațiile sociale afectate la momentul 
respectiv se restabilesc. De asemenea, teama sau mustrările de 
conștiință ale infractorului, manifestate pe o durată de timp înde-
lungată, determină reeducarea acestuia, făcând ca pedepsirea lui 
să devină inutilă. Un alt argument ce a stat la baza reglementării 
prescripției răspunderii penale a fost și acela că, după o perioadă 
îndelungată de timp, probele pot să dispară sau să se deterioreze, 
existând riscul să se pronunțe soluții incorecte[1]. 

De asemenea, prescripția răspunderii penale poate fi privită și 
ca o sancțiune aplicată statului în calitate de titular al acțiunii 
penale pentru rămânerea în pasivitate în ceea ce privește desco-
perirea și tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârșit 
o infracțiune. 

§2. Imprescriptibilitatea răspunderii penale în cazul 
anumitor infracțiuni de o gravitate sporită 

Răspunderea penală se prescrie, însă nu în cazul tuturor infrac-
țiunilor, deoarece legiuitorul a instituit anumite excepții prin care 
unele infracțiuni, de o gravitate deosebită, sunt imprescriptibile. 

Din interpretarea dispozițiilor art. 153 alin. (2) și (3) CP rezultă 
că prescripția răspunderii penale înlătură răspunderea penală pen-
tru săvârșirea tuturor infracțiunilor, cu excepția: 

a) infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, indi-
ferent de data la care au fost comise (art. 438-445 CP); 

b) infracțiunilor prevăzute la art. 188 (omor) și art. 189 CP (omor 
calificat) și a infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei 

 
[1] M.A. HOTCA, Comentariu la art. 153 CP, în I. PASCU, V. DOBRINOIU Ș.A., 

op. cit. 
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(de exemplu, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte – art. 195 
CP, tâlhărie urmată de moartea victimei – art. 236 CP); 

c) infracțiunilor prevăzute la art. 209-211 (sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori), art. 213 (proxenetismul), art. 218-220 
(viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor) și art. 282 (tortura); 

d) infracțiunilor prevăzute la art. 188 și art. 189 CP și al infracțiu-
nilor intenționate urmate de moartea victimei pentru care nu s-a 
împlinit termenul de prescripție, generală sau specială, la data 
intrării în vigoare a art. 153 alin. (2) CP. 

Prin art. 153 alin. (3) CP se consacră aplicarea retroactivă a legii 
penale, însă în această situație legea penală este defavorabilă incul-
patului. Or, această prevedere contravine principiului neretroacti-
vității legii penale, excepția de la acest principiu fiind reprezentată 
de legea penală mai favorabilă, aspect ce nu se regăsește în această 
situație, și, de asemenea, este contrară dispozițiilor art. 7 parag. 1 
din Convenția europeană a drepturilor omului. 

Această retroactivitate a legii penale defavorabile a fost însă 
legitimată de Curtea Constituțională a României, care, prin Decizia 
nr. 511/2013[1] [referitoare la art. 125 alin. (3) CP 1969 privind 
imprescriptibilitatea executării pedepsei în cazul infracțiunilor de 
omor și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei], 
a socotit că această derogare este justificată de preeminența drep-
tului la viață: „Într-o atare situație, legiuitorul a avut de ales între 
principiul securității raporturilor juridice și echitatea juridică, 
ambele componente fundamentale ale statului de drept. Fiind sar-
cina legiuitorului să decidă cărui principiu îi acordă prevalență, 
acesta, fără a interveni arbitrar și ținând seama de valoarea primor-
dială a dreptului la viață consacrat de art. 22 alin. (1) din Constituția 
României, a optat pentru aplicarea imediată a dispozițiilor din 
materia prescripției, mai severe, inclusiv pentru infracțiuni comise 
anterior, pentru care termenul de prescripție a executării pedepsei 
nu s-a împlinit încă. Curtea constată că opțiunea legiuitorului pri-
vind reglementarea imprescriptibilității executării pedepselor prin-

 
[1] M. Of. nr. 75 din 30 ianuarie 2014. 
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cipale în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 174-176 din Codul 
penal și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei 
pentru care, la data intrării în vigoare a dispozițiilor de lege criti-
cate, nu s-a împlinit termenul de prescripție a executării nu are 
drept consecință un prejudiciu constituțional relevant. Prin urmare, 
reglementarea cuprinsă în art. 125 alin. (3) din Codul penal nu 
încalcă Constituția, fiind compatibilă cu sistemul principiilor consa-
crate de prevederile Legii fundamentale”. 

§3. Termenele de prescripție a răspunderii penale 

3.1. Durata termenelor de prescripție 

Conform art. 154 alin. (1) CP, termenele prescripției răspunderii 
penale sunt: 

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pe-
deapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 
de ani; 

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită 
pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 
de ani; 

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pe-
deapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; 

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pe-
deapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; 

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pe-
deapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. 

În cazul infractorului minor, termenele sunt reduse la jumătate 
(art. 131 CP). 

Termenele de prescripție se calculează prin raportare la pedeap-
sa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, iar în situația în 
care norma de incriminare prevede pentru sancționarea infracțiunii 
pedepse alternative, raportarea se face la pedeapsa cea mai grea 
(la maximul special al închisorii atunci când infracțiunea este pe-
depsită cu închisoarea alternativ cu amenda, respectiv la pedeapsa 
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detențiunii pe viață, atunci când infracțiunea este pedepsită cu 
detențiunea pe viață alternativ cu pedeapsa închisorii). 

Calculul termenelor de prescripție se va efectua prin raportare la 
maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea 
consumată. Astfel, nu se va avea în vedere că infracțiunea nu a fost 
consumată, ci a rămas în faza tentativei, nu vor fi avute în vedere 
circumstanțele atenuante sau cauzele de reducere a pedepsei [de 
exemplu, aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 pri-
vind protecția martorilor[1] sau a dispozițiilor art. 396 alin. (10) CPP] 
și nici cauzele de agravare a pedepsei (circumstanțe agravante, in-
fracțiune continuată, concurs de infracțiuni, recidivă). 

Termenele de prescripție pentru persoana juridică sunt aceleași 
ca și în cazul persoanei fizice (art. 148 CP). Astfel, calculul terme-
nelor de prescripție a răspunderii penale pentru persoana juridică 
se va realiza prin raportare la pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracțiunea pentru care este cercetată/trimisă în judecată per-
soana juridică. 

3.2. Calcularea termenelor de prescripție 

Termenele de prescripție sunt termene substanțiale de drept 
penal, astfel încât sunt aplicabile dispozițiile art. 186 alin. (1) CP 
(ziua se socotește de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 
luni. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua cores-
punzătoare datei de la care au început să curgă). Nu va opera pro-
rogarea termenului în situația în care ultima zi a termenului cade 
într-o zi nelucrătoare. 

Momentul de la care termenul de prescripție a răspunderii 
penale începe să curgă este reprezentat de data săvârșirii infrac-
țiunii de către autor. În acest sens, se au în vederea data producerii 
rezultatului în cazul infracțiunii de rezultat, respectiv data acțiunii 
sau inacțiunii, în cazul infracțiunii de pericol. 

 
[1] Republicată în M. Of. nr. 288 din 18 aprilie 2014. 
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În cazul infracțiunilor cu durată de consumare, calculul terme-
nelor de prescripție se face în mod diferit.  

În cazul infracțiunilor continue, termenul de prescripție a răs-
punderii penale începe să curgă de la data încetării acțiunii sau 
inacțiunii infracționale. 

În cazul infracțiunilor continuate, termenul de prescripție a răs-
punderii penale începe să curgă de la data săvârșirii ultimei acțiuni 
sau inacțiuni. Astfel, deși toate acțiunile sau inacțiunile au caracter 
infracțional, unitatea de infracțiune determină aplicarea unei răs-
punderi penale pentru întreaga activitate infracțională, așa încât nu 
se vor calcula termene de prescripție pentru fiecare acțiune/inac-
țiune în mod separat, ci se va avea în vedere ultima acțiune/inac-
țiune din cadrul activității infracționale. 

În cazul infracțiunilor de obicei, termenul de prescripție a răs-
punderii penale începe să curgă de la data săvârșirii ultimului act.  

În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răs-
punderii penale începe să curgă de la data săvârșirii acțiunii sau 
inacțiunii. Astfel, nu se va avea în vedere la calculul termelor de 
prescripție data producerii rezultatului mai grav, ci data săvârșirii 
activității infracționale, iar durata termenului de prescripție va fi 
stabilită raportat la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea 
ce implică rezultatul definitiv produs. 

De asemenea, art. 154 alin. (4) CP instituie o regulă specială 
privind momentul de la care curge termenul de prescripție în cazul 
infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și al 
infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale [altele decât 
cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. c) CP, care, astfel cum am 
văzut mai sus, sunt imprescriptibile], precum și al infracțiunii de 
pornografie infantilă, care au avut ca subiect pasiv un minor, sta-
bilind că începe să curgă de la data la care minorul a devenit major 
sau, în ipoteza în care minorul a decedat înainte de împlinirea 
vârstei de 18 ani, de la data decesului. 

În caz de concurs de infracțiuni, termenul de prescripție se 
calculează pentru fiecare infracțiune concurentă în parte. 
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§4. Efectele împlinirii termenului de prescripție a 
răspunderii penale 

Împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale are ca 
efect înlăturarea răspunderii penale pentru infracțiunea săvârșită. 
Dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare, aceasta nu mai 
poate fi declanșată, existând un impediment în punerea în mișcare 
a acesteia, iar dacă a fost pusă în mișcare, aceasta nu mai poate fi 
exercitată și se va stinge, procurorul urmând a dispune clasarea 
cauzei, iar în situația în care cauza se află în faza de judecată, 
instanța de judecată va dispune încetarea procesului penal [art. 17 
raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) CPP]. 

Raportat la dispozițiile art. 18 CPP, în caz de prescripție a răs-
punderii penale, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea 
procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția. 

Prescripția răspunderii penale nu produce efecte asupra măsu-
rilor de siguranță și drepturilor persoanei vătămate/civile (despă-
gubiri civile, cheltuieli de judecată, costurile expertizelor). 

Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 586/2016[1] 
prin care s-a constatat că dispozițiile art. 25 alin. (5) CPP cu referire 
la art. 16 alin. (1) lit. f) din același cod sunt neconstituționale în ceea 
ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instan-
ța penală, alin. (5) al art. 25 CPP a fost modificat, astfel încât, în 
cazul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției 
răspunderii penale, instanța sesizată cu judecarea cauzei trebuie să 
se pronunțe cu privire la pretențiile părții civile. 

§5. Întreruperea cursului prescripției răspunderii 
penale 

Termenele de prescripție se împlinesc în măsura în care acestea 
curg neîntrerupt. 

 
[1] M. Of. nr. 1001 din 13 decembrie 2016. 
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Conform art. 155 alin. (1) CP, cursul termenului prescripției răs-
punderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de 
procedură în cauză. 

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 297/2018[1], a decis că 
soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului 
prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de 
procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) 
CP, este neconstituțională. 

Având în vedere această decizie, s-a creat o practică neunitară. 
Astfel, unele instanțe consideră că ea este una interpretativă și, 
prin urmare, trebuie revenit la soluția anterioară la care s-a făcut 
referire în considerente, care prevedea că termenul de prescripție 
se întrerupe doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, 
trebuia comunicat în cauza în care persoana vizată avea calitatea 
de învinuit sau inculpat. Alte instanțe consideră că este o decizie 
neinterpretativă, prin care pur și simplu a fost declarată neconsti-
tuționalitatea art. 155 alin. (1) CP, aspect care a determinat, con-
form art. 147 din Legea fundamentală, suspendarea textului de 
lege în discuție pe o perioadă de 45 de zile de la publicarea în Moni-
torul Oficial, iar la expirarea acestuia ieșirea lui din vigoare. Practic, 
din cauza pasivității legiuitorului, dispozițiile art. 155 alin. (1) nu se 
mai regăsesc în Codul penal și nu revine judecătorului sarcina de a 
le completa, ci legiuitorului. 

Aceste două interpretări au dus la pronunțarea unor soluții 
contradictorii, astfel că instanțele care au considerat decizia Curții 
Constituționale ca fiind una interpretativă au luat în considerare 
termenul special de prescripție a răspunderii penale, socotind că 
termenul de prescripție penală s-a întrerupt dacă s-a îndeplinit un 
act care, potrivit legii, trebuia comunicat suspectului sau inculpa-
tului, sau s-a considerat că norma este abrogată și, prin urmare, 
termenul de prescripție a răspunderii penale nu mai poate fi 
întrerupt, luându-se în calcul doar termenul de prescripție general. 

 
[1] M. Of. nr. 518 din 25 iunie 2018. 
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Față de aceste interpretări, în acord cu jurisprudența instanței 
supreme[1], apreciem că Decizia Curții Constituționale nr. 297/2018 
nu este nici o decizie propriu-zisă de neconstituționalitate referi-
toare la un articol de lege sau la o sintagmă și nici nu poate fi asi-
milată unei decizii interpretative stricto sensu, întrucât instanța de 
contencios constituțional nu a oferit o nouă interpretare în acord 
cu exigențele constituționale unui termen sau unei sintagme din 
cuprinsul normei de drept substanțial. Decizia se referă la neconsti-
tuționalitatea unei soluții legislative și conduce la reconfigurarea 
conținutului normei de drept substanțial, pentru a-l face să cores-
pundă exigențelor constituționale, astfel cum sunt ele înțelese de 
Curte. 

Astfel, decizia produce următoarele efecte: 
a) reconfigurarea dispozițiilor art. 155 alin. (1) CP, în sensul că 

actele de procedură întreruptive de prescripție sunt numai acelea 
care, potrivit legii, trebuie comunicate suspectului sau inculpatului; 

b) aplicarea dispozițiilor art. 5 CP referitoare la legea penală mai 
favorabilă ca urmare a reconfigurării normei substanțiale. Astfel, 
actele de procedură efectuate până la data publicării în Monitorul 
Oficial a Deciziei nr. 297/2018 (25 iunie 2018) vor putea întrerupe 
prescripția răspunderii penale numai în măsura în care au fost legal 
efectuate și dacă, potrivit legii, trebuiau comunicate suspectului 
sau inculpatului; 

c) nu se va putea reține abrogarea sau ieșirea din vigoare a 
art. 155 alin. (1) CP ca efect al Deciziei nr. 297/2018, deoarece ea 
nu are natura unei decizii de neconstituționalitate a acestui text de 
lege, ci a unei soluții legislative cuprinse de norma de drept substan-
țial. Astfel, nu se poate aprecia că, începând cu data publicării deci-
ziei, Codul penal reglementează doar prescripția generală a răs-
punderii penale și că nu mai pot fi incidente dispozițiile relative la 
prescripția specială în absența unei norme care să reglementeze 

 
[1] I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 174/RC din 15 mai 2019, www.scj.ro. 
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modalitatea în care poate fi întreruptă prescripția răspunderii 
penale[1]. 

Art. 155 alin. (5) CP prevede un alt caz de întrerupere a pres-
cripției răspunderii penale, respectiv admiterea în principiu a 
cererii de redeschidere a procesului penal. 

Întreruperea are ca efect ștergerea timpului scurs anterior și 
începerea curgerii unui nou termen de prescripție, făcând astfel ca 
după fiecare întrerupere să curgă un nou termen de prescripție.  

Întreruperea cursului prescripției va opera față de toți parti-
cipanții la săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă actul de întreru-
pere s-a făcut doar față de unul ori unii dintre aceștia [art. 155 
alin. (3) CP]. 

Pentru a nu se ajunge în situația în care o infracțiune să devină 
imprescriptibilă prin întreruperea cursului prescripției în mod 
repetat, s-a prevăzut un termen de prescripție specială. Astfel, 
art. 155 alin. (4) CP prevede că termenele de prescripție generale 
vor fi considerate împlinite indiferent de câte întreruperi ar inter-
veni, dacă acestea sunt depășite cu încă o dată. 

§6. Suspendarea cursului prescripției răspunderii 
penale 

Conform art. 156 alin. (1) CP, cursul termenului prescripției 
răspunderii penale este suspendat pe perioada cât o dispoziție 
legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică 
punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului 
penal.  

Suspendarea cursului termenului de prescripție a răspunderii 
penale se justifică, întrucât organele judiciare nu au stat în pasi-
vitate, ci au fost împiedicate, potrivit legii ori unei stări de fapt, să 
acționeze, iar o astfel de situație nu trebuie să profite infractorului. 

Cauzele care determină suspendarea cursului prescripției sunt:  

 
[1] M. UDROIU, Sinteze de drept penal. Partea generală, p. 911. 
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a) existența unei dispoziții legale prin care termenele de pres-
cripție sunt suspendate (de exemplu, în art. 312 și art. 367 CPP sunt 
prevăzute condițiile în care procurorul, respectiv instanța de jude-
cată suspendă urmărirea penală ori judecata când suspectul sau 
inculpatul este împiedicat să ia parte la proces din cauza unei boli);  

b) existența unei situații de fapt care împiedică organele judi-
ciare să acționeze (cutremure, epidemii, inundații, catastrofe). În 
acest caz, din cauza faptului că pe primul plan trec acțiunile de 
salvare, combatere a epidemiei etc., activitatea judiciară cade pe 
un plan secund.  

Cea mai recentă situație privind suspendarea termenelor de 
prescripție a răspunderii penale o regăsim în contextul pandemiei 
declanșate de noul coronavirus (COVID-19), Președintele României, 
prin Decretul nr. 195/2020[1], instituind starea de urgență pe între-
gul teritoriu al României, pe o perioadă de 30 de zile începând cu 
data de 16 martie 2020. Astfel, prin acest decret [art. 43 alin. (8)], 
s-a stabilit că, pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se 
efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este sus-
pendat potrivit acestui decret, prescripția răspunderii penale se 
suspendă. Aceeași dispoziție a fost reluată și în art. 64 alin. (13) din 
Decretul nr. 240/2020[2] prin care a fost prelungită cu alte 30 de zile 
sarea de urgență, precizându-se în final că suspendarea operează 
de drept, fără a fi necesară emiterea unei ordonanțe sau a unei 
încheieri în acest scop. 

Pe perioada existenței cauzei legale ori situației de fapt, cursul 
prescripției este suspendat. La încetarea cauzei care a determinat 
suspendarea, cursul prescripției este reluat, iar partea care a curs 
anterior incidenței cauzei de suspendare este luată în calculul 
termenului de prescripție a răspunderii penale. 

Intervenția mai multor suspendări în cursul aceluiași termen de 
prescripție conduce la amânarea împlinirii acestuia cu timpul cât a 
fost suspendat. 

 
[1] M. Of. nr. 212 din 16 martie 2020. 
[2] M. Of. nr. 311 din 14 aprilie 2020. 
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În consecință, prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat 
cauza de suspendare. Prescripția specială nu este incidentă în 
domeniul suspendării termenului de prescripție a răspunderii 
penale[1]. 

§7. Aspecte de practică judiciară 

 Dispozițiile art. 308 CP reprezintă o variantă atenuată a 
infracțiunii de delapidare prevăzute de art. 295 CP. La calcularea 
termenului de prescripție a răspunderii penale se ține seama de 
pedeapsa prevăzută de art. 295 CP raportat la art. 308 alin. (2) CP 
(I.C.C.J., compl. DCD, dec. nr. 1/2015, M. Of. nr. 105 din 10 februa-
rie 2015).  
 Dispozițiile art. 5 alin. (1) CP trebuie interpretate, inclusiv în 

materia prescripției răspunderii penale, în sensul că legea penală 
mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracțiunilor săvârșite 
anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă judecate 
definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curții Constitu-
ționale (I.C.C.J., compl. DCD, dec. nr. 21/2014, M. Of. nr. 829 din 13 
noiembrie 2014). 
 Prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care 

începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în 
cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică produ-
cerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă 
de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obți-
nerii primului folos necuvenit (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5/2019, 
M. Of. nr. 334 din 2 mai 2019). 
 În motivarea Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale, 

dispoziții care, de asemenea, sunt obligatorii, se reține că „analiza 
dispozițiilor legale ce reglementează întreruperea cursului terme-
nului de prescripție a răspunderii penale trebuie făcută din aceeași 
dublă perspectivă, ea reprezentând, pe de o parte, o soluție juridică 
de repunere a organelor judiciare într-un nou termen, integral, de 

 
[1] I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3473 din 6 octombrie 2010, www.scj.ro.  
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prescripție, în care își poate exercita rolul activ, conferit de dispo-
zițiile art. 5 CPP, de stabilire a adevărului, în cauzele penale, pe baza 
probelor administrate, iar, pe de altă parte, o manieră prin care 
societatea, prin intermediul organelor statului, aduce la cunoștința 
suspectului sau a inculpatului că fapta de natură penală pe care a 
săvârșit-o nu și-a pierdut rezonanța socială avută în momentul 
comiterii sale. Prin prisma acestui ultim aspect, întreruperea cursu-
lui termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, 
producându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile 
existenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză 
cu privire la începerea unui nou termen de prescripție. Or, o astfel 
de procedură de aducere la cunoștință poate consta tocmai în 
comunicarea acelor acte efectuate în cauză, ce au ca efect curgerea 
unui nou termen de prescripție a răspunderii penale. Pentru aceste 
motive, Curtea reține că prevederile art. 155 alin. (1) CP sunt lipsite 
de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incri-
minării, întrucât sintagma «oricărui act de procedură» din cuprinsul 
acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate suspectului sau 
inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreru-
perii cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescrip-
ție a răspunderii sale penale”. Instanța arată că prin decizia Curții 
Constituționale nu s-a declarat neconstituțional întregul art. 155 
CP, ci numai soluția legislativă care prevede întreruperea cursului 
termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „ori-
cărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 
alin. (1) CP, ci instanța de contencios constituțional a oferit o inter-
pretare sintagmei respective prin trimiterea făcută la reglemen-
tarea din cuprinsul art. 123 alin. (1) CP anterior, care prevedea 
întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndepli-
nirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat suspectului sau 
inculpatului, statuând, astfel, ca în această interpretare legea să 
devină previzibilă. Așadar, Curtea Constituțională nu a înțeles să 
considere că nu ar mai exista instituția prescripției speciale a răs-
punderii penale și actele de procedură întrerupătoare de prescrip-
ție, ci a statuat că norma trebuie aplicată în raport cu prevederile 
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art. 123 alin. (1) CP anterior. Calculând termenul de 10 ani, conform 
art. 154 alin. (1) lit. d), alin. (2) teza a II-a CP și art. 155 alin. (4) CP, 
curtea arată că termenul de prescripție a răspunderii penale s-ar fi 
împlinit în luna iunie 2024. Practica judiciară invocată de apărătorul 
inculpatului în susținerea intervenirii prescripției răspunderii penale 
reprezintă decizii de speță singulare ale instanțelor judecătorești 
din țară și sunt contrare deciziei nr. 174/RC din 15 mai 2019 a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în casație (C.A. 
Pitești, s. pen., min. și fam., dec. nr. 935/A din 7 noiembrie 2019, 
www.sintact.ro). 
 Înalta Curte reține că, prin Decizia nr. 297/2018 a Curții 

Constituționale a României, a fost admisă excepția de neconstitu-
ționalitate și s-a constatat că soluția legislativă care prevede între-
ruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin 
îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, din cuprinsul dispo-
zițiilor art. 155 alin. (1) CPP, este neconstituțională. În cuprinsul 
deciziei, Curtea a constatat că „dispozițiile art. 155 alin. (1) CP insti-
tuie o soluție legislativă de natură a crea persoanei care are cali-
tatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referi-
toare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele 
săvârșite” (parag. 30). Totodată, a constatat că „soluția legislativă 
anterioară, prevăzută la art. 123 alin. (1) CP 1969, îndeplinea condi-
țiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale ana-
lizate în prezenta cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului 
prescripției răspunderii penale doar prin îndeplinirea unui act care, 
potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată 
avea calitatea de învinuit sau inculpat” (parag. 34). Considerentele 
Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale sunt obligatorii. În 
jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat cu valoare de 
principiu că forța obligatorie care însoțește actele jurisdicționale, 
deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispo-
zitivului, ci și considerentelor pe care aceasta se sprijină (Decizia 
Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995, Decizia nr. 223 din 13 
martie 2012, Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014). Referitor la efec-
tele deciziilor Curții Constituționale, potrivit art. 147 alin. (4) din 
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Constituție și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, toate deciziile 
Curții Constituționale au ca efect obligația de conformare, în cazul 
deciziilor interpretative urmând ca practica judiciară să se adapteze 
în conformitate cu interpretarea dată normei de către instanța de 
contencios constituțional. Prin deciziile interpretative se constată 
constituționalitatea sau neconstituționalitatea, însă într-o anumită 
interpretare a textului de lege supus controlului de constituțio-
nalitate, textul de lege putând fi în continuare aplicat, însă în inter-
pretarea obligatorie stabilită de Curtea Constituțională, respectiv 
cu eliminarea acelei interpretări constatate ca fiind neconstituțio-
nală. Din această perspectivă, se remarcă faptul că, prin Decizia 
nr. 297/2018 a Curții Constituționale, nu s-a constatat numai 
neconstituționalitatea soluției legislative care prevede întreruperea 
cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea 
oricărui act de procedură în cauză din cuprinsul dispozițiilor art. 155 
alin. (1) CPP, ci instanța de contencios constituțional a oferit o inter-
pretare sintagmei respective prin trimiterea făcută la reglemen-
tarea din cuprinsul art. 123 alin. (1) CP 1969, care prevedea întreru-
perea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea unui 
act care, potrivit legii, trebuia comunicat suspectului sau inculpa-
tului, statuând, astfel, ca în această interpretare legea să devină 
previzibilă. Așadar, Curtea Constituțională nu a înțeles să considere 
că nu ar mai exista instituția prescripției speciale a răspunderii 
penale și actele de procedură întrerupătoare de prescripție, ci a 
statuat că norma trebuie aplicată în raport de prevederile art. 123 
alin. (1) CP 1969. Astfel, prin parag. 24 din Decizia nr. 297/2018, 
Curtea Constituțională a precizat că „întreruperea cursului terme-
nului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, produ-
cându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile exis-
tenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză cu 
privire la începerea unui nou termen de prescripție. Or, o astfel de 
procedură de aducere la cunoștință poate consta tocmai în comu-
nicarea acelor acte efectuate în cauză, ce au ca efect curgerea unui 
nou termen de prescripție a răspunderii penale”. Curtea Constitu-
țională a statuat că „se impune a fi garantat caracterul previzibil al 
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efectelor dispozițiilor art. 155 alin. (1) CP asupra persoanei care a 
săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea 
posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii 
cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui 
nou termen de prescripție. De altfel, data efectuării unui act de 
procedură ce produce efectul anterior menționat este și data de la 
care începe să curgă și poate fi calculat noul termen de prescripție. 
A accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării 
unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau 
inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției 
răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incerti-
tudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a 
intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală 
pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împli-
nirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art. 155 alin. (4) 
CP” (parag. 28). Efectele Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constitu-
ționale a României au influență asupra dispozițiilor art. 5 CP privind 
aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a 
cauzei, organul judiciar având atributul să identifice dacă până la 
împlinirea termenului general al prescripției răspunderii penale a 
fost îndeplinit un act care, potrivit legii, trebuia comunicat suspec-
tului sau inculpatului, cu posibilitatea aplicării dispozițiilor privind 
întreruperea cursului prescripției și a celor ce reglementează pres-
cripția specială a răspunderii penale, situație în funcție de care se 
stabilește legea penală mai favorabilă. Aplicarea pentru viitor a 
deciziilor Curții Constituționale vizează, în mod primordial, situațiile 
juridice pendinte, deci cele care nu au devenit facta praeterita. 
Pornind de la aceste considerații de ordin teoretic, se reține că 
inculpatul R.G. a fost cercetat pentru infracțiunile de evaziune 
fiscală prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea 
nr. 241/2005 și art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, iar 
inculpatul C.F. pentru complicitate la infracțiunea de evaziune 
fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, 
presupus săvârșite în iunie 2008 și epuizate sau comise din nou în 
octombrie și decembrie 2008. Raportat la limitele de pedeapsă ale 
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infracțiunii de evaziune fiscală, se constată că termenul general al 
prescripției răspunderii penale este de 8 ani (cel mai scurt, raportat 
la limitele de pedeapsă prevăzute în timp, de la data presupuselor 
infracțiuni de evaziune fiscală) și nu s-a împlinit mai înainte de a fi 
întrerupt prin acte care trebuie comunicate suspectului sau inculpa-
tului (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 174/RC din 15 mai 2019, www.scj.ro). 
 Analizând toate textele legale ce consacră instituția prescrip-

ției răspunderii penale, Curtea constată că inculpatul nu a avut în 
vedere și dispozițiile art. 155 alin. (1) și (2) CP, astfel cum a fost 
examinat în ceea ce privește constituționalitatea sa prin Decizia 
Curții Constituționale nr. 297/2018, conform căreia cursul terme-
nului prescripției răspunderii penale se întrerupe printr-un act care 
s-a comunicat suspectului sau inculpatului. În speță, se constată că 
a intervenit întreruperea termenului de prescripție a răspunderii 
penale, de vreme ce inculpatul a fost citat, prezent și chiar audiat în 
fața instanței de fond care a pronunțat sentința apelată în data de 
29 noiembrie 2018, anterior presupusului moment al intervenirii 
prescripției simple. Art. 155 alin. (4) CP consacră așa-zisa prescrip-
ție specială, în sensul că, „dacă termenul inițial a fost depășit cu încă 
o dată, prescripția va fi îndeplinită oricâte întreruperi ar interveni”. 
Interpretând acest text de lege, se constată în speța de față că 
această prescripție specială ar interveni, în ceea ce privește faptele 
mai sus invocate de către inculpatul G.A.Ș., în luna iulie 2024 
(C.A. Ploiești, s. pen., min. și fam., dec. nr. 1178 din 16 decembrie 
2019, www.sintact.ro). 

Secțiunea a 3-a. Lipsa plângerii prealabile 

§1. Noțiune 

Lipsa plângerii prealabile este o cauză care înlătură răspunderea 
penală ce constă în absența plângerii prealabile legal formulate în 
situația în care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  


