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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 
 
 ABSTRACT 
 
In February 2017, certain amendments were made to several regulations, such as: The 

Criminal Code (under the Government Emergency Ordinance no. 13/2017, the provisions 
of the respective regulation did not enter into force anymore) and the Code of criminal 
procedure. 

Moreover, the following regulations were published in February: The Government 
Emergency Ordinance no. 14/2017 regarding the repeal of the G.E.O. no. 13/2017 for the 
amendment and supplement of the Criminal Code and of the Code of criminal procedure, as 
well as for the amendment of the Code of criminal procedure and Law no. 8/2017 for the 
dismissal of the Government Emergency Ordinance no. 13/2016 for the amendment and 
supplement of Law no. 286/2009 regarding the Criminal Code and of Law no. 135/2010 
regarding the Code of criminal procedure. 

CODUL PENAL – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 13/2017) 

  

De Redacţia ProLege 
 
Actul modificat Actul modificator Sumar 

Codul penal (M. Of. 
nr. 510 din 24 iulie 
2009; cu modif. ult.) 

O.U.G. nr. 13/2017  
(M. Of. nr. 92 din 1 
februarie 2017) 

– modifică: art. 269 alin. (3); 
art. 297; art. 301 alin. (1);  
art. 308 alin. (1); art. 336  
alin. (1) 
– introduce: art. 269 alin. (4); 
art. 3361 

– abrogă: art. 298 
 
În M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017, a fost publicată O.U.G. 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. 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin O.U.G.  
nr. 13/2017. 
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Art. 269 alin. (3) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 269 alin. (3) prevedea faptul că favorizarea săvâr-

şită de un membru de familie nu se pedepseşte. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 269 alin. (3) dispune următoarele: 
„(3) Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se 

pedepseşte”. 
  
Art. 269 alin. (4) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Noua reglementare 
După alin. (3) al articolului 269, se introduce un nou alineat, alin. (4). 
Potrivit noii reglementări, art. 269 alin. (4) dispune următoarele: 
„(4) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor 

normative”. 
  
Art. 297 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 297 prevedea faptul că: 
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu 

îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o 
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane 
fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei per-
soane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţio-
nalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, 
avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 297 dispune următoarele: 
„Art. 297 („Abuzul în serviciu”) 
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, 

îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o 
ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile 
exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta 
cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă 
a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt 
prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă. 
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(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea 
unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, 
avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte 
cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării 
actelor normative”. 

  
Art. 298 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 298 prevedea faptul că încălcarea din culpă de către 

un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau 
prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o 
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 298 – se abrogă. 
  
Art. 301 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 301 alin. (1) prevedea faptul că fapta funcţionarului 

public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat 
la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, 
pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II 
inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de 
muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase 
de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 301 alin. (1) dispune următoarele: 
„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a 

îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau 
indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un 
afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”. 

  
Art. 308 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 308 alin. (1) prevedea faptul că dispoziţiile  

art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod 
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corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care 
exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice 
natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori 
în cadrul oricărei persoane juridice. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 308 alin. (1) dispune următoarele: 
„(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 şi 304 privitoare la funcţionarii 

publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu 
persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare 
de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori 
în cadrul oricărei persoane juridice”. 

  
Art. 336 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 336 alin. (1) prevedea faptul că: 
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la 
momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 336 alin. (1) dispune următoarele: 
Art. 336. 
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obliga-

tivitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică 
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu 
amendă”. 

  
Art. 3361 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017) 
Noua reglementare 
După art. 336, se introduce un nou articol, art. 3361. 
Potrivit noii reglementări, art. 3361 dispune următoarele: 
Art. 3361 
Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie 
(1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de 

instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor 
practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, 
produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după produ-
cerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii 
corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor 
biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 
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(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor 
sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea 
poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în 
cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a 
conducătorului auto”. 

  
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 13/2017 
Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanţa competentă pentru 

a se stabili incidenţa art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate 
definitiv. Judecata se va face de urgenţă, la intrarea în vigoare a art. I, pentru 
cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate. 

Respectiva ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în 
vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulte-
rioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege. 
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CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ – MODIFICĂRI  
(O.U.G. NR. 13/2017) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Actul modificat Actul modificator Sumar 
Codul de procedură penală 
(M. Of. nr. 486 din 5 iulie 
2010; cu modif. ult.) 

O.U.G. nr. 13/2017  
(M. Of. nr. 92  
din 1 februarie 2017) 

– modifică: art. 25 
alin. (5); art. 2151 
alin. (2) 
– introduce: art. 290 
alin. (3); art. 557  
alin. (11) 

 
În M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017, a fost publicată O.U.G. 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. 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură penală 
prin O.U.G. nr. 13/2017. 

  
Art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G.  

nr. 13/2017) 
Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 25 alin. (5) prevedea faptul că: 
„În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza 

art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal 
ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 
alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5) dispune următoarele: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 

alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a 
procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de 
art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 
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Art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G.  
nr. 13/2017) 

Veche reglementare 
În veche reglementare, art. 2151 alin. (2) prevedea faptul că: 
„În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către 

procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea 
măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare 
prelungire neputând să depăşească 60 de zile”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 2151 alin. (2) dispune următoarele: 
„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, 

prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut 
temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să 
depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător”. 

  
Art. 290 alin. (3) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G.  

nr. 13/2017) 
Noua reglementare 
După alin. (2) al art. 290, se introduce un nou alineat, alin. (3). 
Potrivit noii reglementări, art. 290 alin. (3) dispune următoarele: 
„(3) Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni 

de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală”. 
  
Art. 557 alin. (11) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G.  

nr. 13/2017) 
Noua reglementare 
După alin. (1) al art. 557, se introduce un nou alineat, alin. (11). 
Potrivit noii reglementări, art. 557 alin. (11) dispune următoarele: 
„(1 1) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce 

la cunoştinţă, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), iar în cazul în 
care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal”. 

  
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 13/2017 
„Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanţa competentă 

pentru a se stabili incidenţa art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele 
judecate definitiv. Judecata se va face de urgenţă, la intrarea în vigoare a art. I, 
pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate. 
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Respectiva ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în 
vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă, se 
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia 
prin lege”. 
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CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ – MODIFICĂRI  
(O.U.G. NR. 14/2017) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Actul modificat Actul modificator Sumar 
Codul de procedură penală 
(M. Of. nr. 486 din 15 iulie 
2010) 

O.U.G. nr. 14/2017  
(M. Of. nr. 101  
din 5 februarie 2017) 

– modifică: art. 25 
alin. (5); art. 2151 

alin. (2)  
- abrogă: art. 290 
alin. (3); art. 557  
alin. (11) 

 
În M. Of. nr. 101 din 5 februarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 14/2017 

privind abrogarea O.U.G. 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. 135/2017 privind Codul 
de procedură penală. 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură penală 
prin O.U.G. nr. 14/2017. 

  
Art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală (modificată prin O.U.G.  

nr. 14/2017) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 25 alin. (5) prevedea faptul că: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza 

art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de 
încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în 
cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5) dispune următoarele: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 

alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a 
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retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa 
lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 

  
Art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificată prin O.U.G.  

nr. 14/2017) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 2151 alin. (2) prevedea faptul că: 
„(2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preli-

minară de la Secţia penală a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a luat o măsură 
asigurătorie se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră 
preliminară, iar contestaţia împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă instanţă sau în apel, a luat o măsură 
asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 2151 alin. (2) dispune următoarele: 
„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, 

prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut 
temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depă-
şească 60 de zile”. 

  
Art. 290 alin. (3) din Codul de procedură penală (modificată prin O.U.G.  

nr. 14/2017) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 290 alin. (3) prevedea faptul că: 
„(3) Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen 

de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală”. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 290 alin. (3) – se abrogă. 
  
Art. 557 alin. (1) din Codul de procedură penală (modificată prin O.U.G.  

nr. 14/2017) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 557 alin. (11) prevedea faptul că: 
„(11) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se 

aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), 
iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un 
proces-verbal”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 557 alin. (11) – se abrogă. 
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CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ – MODIFICĂRI  
(LEGEA NR. 7/2017) 

  

De Redacţia ProLege 
 
Actul modificat Actul modificator Sumar 

O.U.G. nr. 13/2017 (M. 
Of. nr. 92 din 1 
februarie 2017) 

Legea nr. 7/2017 (M. Of. 
nr. 144 din 24 februarie 
2017) 

– modifică: art. II pct. 1,  
art. 25 alin. (5); art. II pct. 2, 
art. 2151 alin. (2) 

 
În M. Of. nr. 144 din 24 februarie 2017, a fost publicată Legea nr. 7/2017 pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 14/2017 privind abrogarea O.U.G. 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. 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură penală 
prin Legea nr. 7/2017. 

 
Art. II pct. 1, art. 25 alin. (5) din O.U.G. nr. 13/2017 (modificată prin Legea 

nr. 7/2017) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. II pct. 1, art. 25 alin. (5) prevedea faptul că: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza 

art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal 
ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 
alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. II pct. 1, art. 25 alin. (5) dispune următoarele: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 

alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a 
procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de 
art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 
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Art. II pct. 2, art. 215^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 13/2017 (modificată prin Legea 
nr. 7/2017) 

Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. II pct. 2, art. 215^1 alin. (2) prevedea faptul că: 
„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către 

procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea 
măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare 
prelungire neputând să depăşească 60 de zile”. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. II pct. 2, art. 2151 alin. (2) dispune următoarele: 
„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, 

prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut 
temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depă-
şească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător”. 
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O.U.G. NR. 14/2017 PRIVIND ABROGAREA O.U.G. NR. 13/2017 
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CODULUI PENAL 

ŞI CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ,  
PRECUM ŞI PENTRU MODIFICAREA CODULUI  

DE PROCEDURĂ PENALĂ 

  

De Redacţia ProLege 
 
 
În Monitorul Oficial nr. 101 din data de 5 februarie 2017 a fost publicată O.U.G. 

nr. 14/2017, prin care Guvernul României motivează necesitatea abrogării O.U.G. 
nr. 13/2017 prin adoptarea celei dintâi. 

Vă redăm mai jos preambulul respectivei ordonanţe: 
„Având în vedere faptul că, de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 92 din 1 februarie 2017 a 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 şi până în prezent au existat foarte multe reacţii, nu 
numai în ceea ce priveşte fondul actului normativ, dar şi în ceea ce priveşte modalitatea de 
adoptare a acestuia, 

având în vedere faptul că aceste reacţii vin atât din partea instituţiilor sistemului 
judiciar – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Ministerul Public, cât şi din partea altor autorităţi ale statului – Preşedintele României, 
Avocatul Poporului, 

constatând faptul că actul normativ menţionat a suscitat un real interes în rândul 
cetăţenilor României, aceştia înţelegând să se implice activ nu numai prin participarea la 
dezbaterea publică efectuată în perioada prealabilă adoptării lui, dar şi prin susţinerea 
ideilor în cadrul unor manifestări publice care au fost prezente pe întreg teritoriul ţării şi în 
unele oraşe din străinătate, 

observând că puternica reacţie a cetăţenilor români a vizat în special insuficienta 
dezbatere a soluţiilor de interes pentru întreaga comunitate, solicitând, pe cale de conse-
cinţă, o dezbatere mai amplă a soluţiilor în cadrul Parlamentului, 

constatând că, în acest moment, pe fondul tensiunilor create ca urmare a adoptării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 există un pericol real de dezbinare a 
societăţii, în contextul general de neînţelegere, cu consecinţe asupra climatului general de 
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stabilitate a societăţii şi recunoscând şi respectând în egală măsură exercitarea democraţiei 
în toate formele sale, 

observând că tensiunile existente pot fi înlăturate prin abrogarea expresă şi imediată a 
acelor texte care au suscitat reacţiile masive menţionate, ceea ce presupune, din punct de 
vedere tehnic, o intervenţie expresă asupra textelor din Codul de procedură penală care 
intraseră deja în vigoare, astfel încât acestea să revină la forma avută înainte de adoptarea 
ordonanţei menţionate, urmând ca ele să se aplice, din nou, ţinându-se seama de deciziile 
Curţii Constituţionale nr. 586/2016 şi nr. 614/2016, apreciind că doar o abrogare expresă şi 
de urgenţă a textelor, în special cele privind Codul penal, intens criticate, este de natură a 
readuce starea de echilibru în societatea românească şi de a permite reinstalarea unui dialog 
constant şi constructiv, 

considerând că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu 
mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, din 
cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitară a legii, 
considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în 
procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţă negative”. 

 
De asemenea, potrivit unui comunicat dat publicităţii, Ministerul Justiţiei face 

următoarele precizări: 
„Prin Ordonanţa de urgenţă emisă de Guvernul României şi publicată în Monitorul 

Oficial a fost abrogată în totalitate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017. Prin 
acest demers s-a revenit la textele legale anterioare, respectiv prevederile Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Subliniem 
că, Ordonanţa emisă nu modifica prevederile legale anterioare, asupra cărora Curtea 
Constituţională s-a pronunţat în cursul anului 2016”. 

 
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei ordonanţe. 
„Art. I 
Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017, se 
abrogă. 

Art. II 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 

alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a 
retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa 
lasă nesoluţionată acţiunea civilă”. 

2. Alineatul (2) al articolului 2151 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, 
prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut 
temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să 
depăşească 60 de zile”. 

3. Alineatul (3) al articolului 290 se abrogă. 
4. Alineatul (11) al articolului 557 se abrogă. 
Art. III 
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I”. 
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RESPINGEREA O.U.G. 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  

(LEGEA NR. 8/2017) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Actul normativ 
publicat în 

Monitorul Oficial 

Sumar 

Legea nr. 8/2017 
(M. Of. nr. 144 din 
24 februarie 2017) 

Se respinge O.U.G. nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017. 

 
În M. Of. nr. 144 din 24 februarie 2017, a fost publicată Legea nr. 8/2017 

privind respingerea O.U.G. 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. 

În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei legi. 
 
Articol unic din Legea nr. 8/2017 
Se respinge O.U.G. nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi comple-

tarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 
din 1 februarie 2017. 
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