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Codul penal

 adoptat prin Legea nr. 15/1968 (B. Of. nr. 79-79bis din 21 iunie 1968);

 republicat în B. Of. nr. 55-56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea  

nr. 6/1973 (B. Of. nr. 49 din 6 aprilie 1973);

 republicat în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea  

nr. 140/1996 (M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996).

cu modiicările şi completările aduse prin: 
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 463/1997 referitoare la excepţia de neconsti

tuţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) din Codul penal (M. Of. nr. 53 din 6 
februarie 1998);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 25/1998 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (4) şi ale art. 861 alin. (4) din Codul penal 
(M. Of. nr. 143 din 8 aprilie 1998);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 177/1998 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul penal (M. Of. nr. 77 din 24 
februarie 1999);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 5/1999 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (3) din Codul penal (M. Of. nr. 95 din 5 
martie 1999);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 150/1999 referitoare la excepţia de neconsti
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. (6) din Codul penal (M. Of. nr. 605 din 10 
decembrie 1999);

 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traicului şi consumului 
ilicit de droguri (M. Of. nr. 362 din 3 august 2000); 

 Legea nr. 197/2000 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal (M. Of. nr. 568 din 15 noiembrie 2000); 

 O.U.G. nr. 207/2000 privind modiicarea şi completarea Codului penal şi a 
Codului de procedură penală (M. Of. nr. 594 din 22 noiembrie 2000), suspendată 
parţial, până la aprobarea sa prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000 (M. Of.  
nr. 707 din 30 decembrie 2000) şi aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea  

nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001); 

 O.U.G. nr. 10/2001 pentru modiicarea şi completarea O.U.G. nr. 271/2000 
privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, 
gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse 
petroliere (M. Of. nr. 62 din 6 februarie 2001), aprobată, cu modiicări şi comple
tări, prin Legea nr. 20/2002 (M. Of. nr. 59 din 28 ianuarie 2002); 

 O.U.G. nr. 89/2001 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 
2001), aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea nr. 61/2002 (M. Of.  

nr. 65 din 30 ianuarie 2002) [dispoziţiile tranzitorii din art. II din O.U.G.  
nr. 89/2001 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 303/2001 (M. Of. nr. 809 din 17 decembrie 2001)]; 

 Legea nr. 169/2002 privind modiicarea şi completarea Codului penal, a Codului 
de procedură penală şi a unor legi speciale (M. Of. nr. 261 din 18 aprilie 2002); 
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 O.U.G. nr. 58/2002 privind modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, 
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 351 din 27 
mai 2002), aprobată, cu modiicări, prin Legea nr. 160/2005 (M. Of. nr. 470 din 

2 iunie 2005); 

 O.U.G. nr. 93/2002 pentru modiicarea şi completarea Codului penal (M. Of.  
nr. 453 din 27 iunie 2002), aprobată prin Legea nr. 574/2002 (M. Of. nr. 787 din 
30 octombrie 2002); 

 O.U.G. nr. 143/2002 pentru modiicarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor 
sexuale (M. Of. nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată prin Legea nr. 45/2003 
(M. Of. nr. 51 din 29 ianuarie 2003);

 O.U.G. nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal (M. Of. nr. 1115 din 27 
noiembrie 2004), aprobată, cu modiicări, prin Legea nr. 85/2005 (M. Of. nr. 303 

din 12 aprilie 2005); 

 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);

 Legea nr. 278/2006 pentru modiicarea şi completarea Codului penal, precum 
şi pentru modiicarea şi completarea altor legi (M. Of. nr. 601 din 12 iulie 2006). 
Potrivit art. VIII din Legea nr. 278/2006, „Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la publicarea în Monitorul Oicial al României, Partea I, cu excepţia 
preve derilor privind persoana juridică, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data 
publicării”;

 O.U.G. nr. 60/2006 pentru modiicarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modiicarea altor legi (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 
2006);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 62/2007 referitoare la excepţia de neconstitu
ţio nalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modiicarea 
şi completarea Codului penal, precum şi pentru modiicarea şi completarea altor 
legi (M. Of. nr. 104 din 12 februarie 2007);

 Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal (M. Of. nr. 841 
din 8 decembrie 2007);

 Legea nr. 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal (M. Of. nr. 228 
din 25 martie 2008);

 O.U.G. nr. 198/2008 privind modiicarea şi completarea Codului penal (M. Of. 
nr. 824 din 8 decembrie 2008), aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea 

nr. 93/2010 (M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010);

 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proce
selor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 573/2011 referitoare la excepţia de neconsti tu
ţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal (M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011);

 Legea nr. 27/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);

 Legea nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1092/2012 referitoare la excepţia de ne
constit uţionalitate a dispoziţiilor art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31 
ianuarie 2013).
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