
 

 

Cuvânt-înainte 

Legea nr. 286/2009 apare într-o nouă lucrare în colecţia „La zi” – 

Noul şi vechiul Cod penal – înainte de intrarea în  vigoare a legii. 

O primă lucrare – Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) – a fost 

publicată în vara anului 2009, imediat după adoptarea legii. La aceea 

ediţie am publicat o prefaţă intitulată „Despre necesitatea adoptării unui 

Nou Cod penal”, pe care am păstrat-o şi în prezenta lucrare, deoarece o 

considerăm în continuare utilă în vederea formării unei viziuni de 

ansamblu, supra schimbărilor pe care le aduce acest important act 

normativ. 

O a doua lucrare – Noul Cod penal şi Legea pentru punerea în 

aplicare – a fost publicată în noiembrie 2012,  această nouă apariţie 

editorială fiind impusă de adoptarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.Of. nr. 757 din 12 

noiembrie 2012). Cu acest prilej, textul Codului a fost actualizat cu 

ultimele completări şi modificări. Astfel, în afara modificărilor aduse prin 

Titlul III al Legii de punere în aplicare, au fost incluse în text modificările 

aduse în materia prescripţiei (Legea nr. 27/2012), precum şi completările 

aduse în materia confiscării, respectiv dispoziţiile privind confiscarea 

extinsă (Legea nr. 63/2012). 

Această a treia lucrare din colecţie aduce în plus o prezentare 

comparativă a dispoziţiilor Noului Cod penal şi a dispoziţiilor anterioare. 

Pentru a facilita consultarea reglementărilor, sub noile dispoziţii sunt 

redate textele corespondente din Codul penal de la 1968, precum şi 

dispoziţiile din legile speciale care au fost incluse în Noul Cod penal: 

Legea nr. 51/1991, Legea nr. 60/1991, Legea nr. 61/1991, Legea nr. 

78/2000, Legea nr. 678/2001, O.U.G. nr. 105/2001, O.U.G. nr. 194/2002, 

O.U.G. nr. 195/2002, Legea nr. 365/2002, Legea nr. 161/2003, Legea nr.  

67/2004, Legea nr.  295/2004, Legea nr. 370/2004, Legea nr. 85/2006, 

Legea nr. 95/2006, Legea nr. 319/2006, Legea nr. 33/2007 sau Legea nr. 

35/2008.  

Pe lângă dispoziţiile Noului Cod penal, dublate de textele 

corespondente din Codul penal de la 1968, lucrarea conţine extrase din 

Legea pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal, index, note utile, 

precum şi un Tabel de corespondenţe destinat a facilita examinarea 

comparativă a noilor şi vechilor reglementări. 

Conform art. 246 din Legea nr. 187/2012, Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal va intra în vigoare pe 1 februarie 2014. Până la acea dată, 



practicienii şi teoreticienii dreptului trebuie să facă efortul de a-şi însuşi 

noile prevederi ale legii penale. Am convingerea că Noul şi vechiul Cod 

penal din Colecţia „La Zi”, prin structura prezentată anterior, poate 

deveni un instrument extrem de util în sprijinul efortului amintit.   
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