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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1144 din 26.11.2020 a fost publicată Legea 274/2020 pentru modificarea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

Potrivit expunerii de motive a legii s-a luat în considerare că potrivit Noului Cod 

Penal, intrat în vigoare în data de 1 februarie 2014, este posibilă împăcarea părţilor în faza 

de urmărire penală sau în faza de judecată (până la începerea cercetării judecătoreşti), 

deşi gravitatea infracţiunilor este deosebit de mare. În practică, deşi numărul acestor 

infracţiuni contra patrimoniului este deosebit de mare, prin posibilitatea de încetare a 

procesului penal ca urmare a împăcării părţilor este încurajată comiterea acestor 

infracţiuni. Mobilizarea poliţiştilor, procurorilor, judecătorilor în cazul acestor infracţiuni 

este foarte mare, necesitând resurse umane şi materiale însemnate, pentru ca, după luni 

de investigaţii a organelor de urmărire penală, toată munca acestora să fie lipsită de 

eficienţă printr-o simplă împăcare a părţilor. Astfel, inculpaţii care comit astfel de 

infracţiuni vor avea interesul să se împace doar în cazul infracţiunilor unde există probe 

clare, certe împotriva lor. Astfel dacă un hoţ comite, de exemplu, 10 furturi, probabil doar 

în cazul a 2-3 dintre acestea există probe certe, astfel că se va realiza o împăcare doar 

pentru acele fapte, pentru restul acestora existând posibilitatea reală ca făptuitorii să 

rămână nepedepsiţi. Din aceste considerente, s-a apreciat  că se impune modificarea şi 

completarea corespunzătoare art. 231 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul 

penal, astfel încât doar faptele de furt, furt calificat şi furt în scop de folosinţă săvârşite 

între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care 

locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, să se pedepsească 

numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor să conducă la 

înlăturarea răspunderii penale. 

 

 

Vă prezentăm în continuare textul integral al actului normativ: 
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Legea 274/2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

Dată act: 26-nov-2020 

Data intrării în vigoare: 29-nov-2020 

Emitent: Parlamentul 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic  
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 ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1.La articolul 154, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 220, în cazul infracţiunilor 
contra libertăţii şi integrităţii sexuale, al celor de trafic şi exploatare a persoanelor 
vulnerabile, precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de un 

minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit 
major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la data decesului." 

2.Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 231 

(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către 

un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana 
vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. 

(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 şi 230, împăcarea înlătură răspunderea 
penală." 

-****- 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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