PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Codul penal al României, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. După articolul 10 se introduce un nou articol,
articolul 101, cu următorul cuprins:
„Aplicarea legii
penale de
dezincriminare

Art. 101. – Legea penală nu se aplică faptelor
săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt
prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor
de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi,
precum şi toate consecinţele penale ale
hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte
încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.
În cuprinsul prezentei legi, prin legea veche se
înţelege forma unei legi până la data când intră în
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vigoare modificările, completările sau abrogarea
ei după caz, iar prin legea nouă se înţelege forma
legii vechi după data intrării în vigoare a
modificărilor sau completărilor ei după caz, sau o
lege care intră în vigoare după data abrogării
legii vechi şi înlocuieşte legea veche abrogată.
Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în situaţia în
care fapta este incriminată chiar sub o altă
denumire de legea nouă sau de o altă lege în
vigoare la data modificării, completării sau
abrogării legii vechi.”
2. Articolul 741 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 741. – În cazul săvârşirii infracţiunilor prin care s-a produs
un prejudiciu evaluabil în bani, dacă până la rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare, învinuitul sau inculpatul acoperă integral
prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta
săvârşită se reduc la jumătate.
Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de
până la 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică
pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi
condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale,
se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul
judiciar
Dispoziţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se aplică dacă făptuitorul
a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de prezentul cod,
într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat
de prevederile alin. 1 şi 2.
Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se aplică şi în cazul tentativei.”
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3. După articolul 123 se introduce un nou articol,
articolul 1231, cu următorul cuprins:
„Suspendarea
cursului
prescripţiei

Art. 1231. – Cursul termenului prescripţiei
răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o
dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut
ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a
acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a
încetat cauza de suspendare.
Suspendarea cursului prescripţiei produce
efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune,
chiar dacă actul de suspendare priveşte numai pe
unii dintre ei.”

4. Articolul 124 se modifică şi va avea umătorul cuprins:
„Prescripţia
specială

Art. 124. – Prescripţia înlătură răspunderea
penală oricâte întreruperi sau suspendări ar
interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut
în art. 122 este depăşit cu încă jumătate.”

5. După alineatul (2) al articolului 147 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„Sunt exceptaţi de la dispoziţiile art. 147, Preşedintele
României, deputaţii şi senatorii, precum şi persoanele care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale şi
care nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat, aceştia răspunzând penal,
civil sau administrativ în conformitate cu dispoziţiile legilor speciale în
baza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu dispoziţiile dreptului
comun, cu respectarea dispoziţiilor prezentului alineat.”
6. Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Insulta

Art. 205. – Atingerea adusă onoarei ori
reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi
sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la
batjocură, se pedepseşte cu amendă de la 150 lei
la 500 lei.
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Aceeaşi pedeapsă se aplică şi în cazul în când
se atribuie unei persoane un defect, boală sau
infirmitate care, chiar reale de ar fi, nu ar trebui
relevate.
Acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.”
7. Articolul 206 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Calomnia

Art. 206. – Afirmarea sau imputarea în public,
prin orice mijloace, a unei fapte determinate
privitoare la o persoană, care, dacă ar fi
adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune
penală, administrativă sau disciplinară, ori
dispreţului public, se pedepseşte cu amendă de la
500 lei la 13.000 lei.
Acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.”

8. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Proba verităţii

Art. 207. – Proba verităţii celor afirmate sau
imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau
imputarea a fost săvârşită pentru informarea
publică şi pentru apărarea unui interes legitim.
Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii
nu constituie infracţiunea de insultă sau
calomnie.”
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Art. II. – 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 şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Aplicarea legii
penale de
dezincriminare

Art. 4. – (1) Legea penală nu se aplică faptelor
săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt
prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor
de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi,
precum şi toate consecinţele penale ale
hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte
încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.
(2) În cuprinsul prezentei legi, prin legea veche
se înţelege forma unei legi până la data când intră
în vigoare modificările, completările sau
abrogarea ei după caz, iar prin legea nouă se
înţelege forma legii vechi după data intrării în
vigoare a modificărilor sau completărilor ei după
caz, sau o lege care intră în vigoare după data
abrogării legii vechi şi înlocuieşte legea veche
abrogată.
(3) Dispoziţiile alin. (1) din Codul penal nu se
aplică în situaţia în care fapta este incriminată
chiar sub o altă denumire de legea nouă sau de o
altă lege în vigoare la data modificării,
completării sau abrogării legii vechi.”

2. După alineatul (2) al articolului 156 se introduc două noi
alienate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Suspendarea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi
participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de suspendare priveşte numai
pe unii dintre ei.
(4) Termenele prevăzute în art. 154, dacă au fost depăşite cu
încă o jumătate, vor fi socotite îndeplinite oricâte suspendări ar
interveni.”
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3. La articolul 175, după alineatul (2) se introduce alineatul
(3) cu următorul cuprins:
„(3) Sunt exceptaţi de la dispoziţiile art. 175, Preşedintele
României, deputaţii şi senatorii, precum şi persoanele care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale şi
care nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat, aceştia răspunzând penal,
civil sau administrativ în conformitate cu dispoziţiile legilor speciale în
baza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu dispoziţiile dreptului
comun, cu respectarea prezentului alineat.”
4. După articolul 227 se introduce un nou capitol,
Capitolul X, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL X
Infracţiuni contra demnităţii
Insulta

Art. 2271. – (1) Atingerea adusă onoarei ori
reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi
sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la
batjocură, se pedepseşte cu amendă de la 150 lei
la 500 lei.
(2) Aceeaşi pedeapsă se aplică şi în cazul în
când se atribuie unei persoane un defect, boală
sau infirmitate care, chiar reale de ar fi, nu ar
trebui relevate.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.

Calomnia

Art. 2272. – (1) Afirmarea sau imputarea în
public, prin orice mijloace, a unei fapte
determinate privitoare la o persoană, care, dacă
ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o
sancţiune penală, administrativă sau disciplinară,
ori dispreţului public, se pedepseşte cu amendă
de la 500 lei la 13.000 lei.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
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(3) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.
Proba verităţii

Art. 2273. – Proba verităţii celor afirmate sau
imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau
imputarea a fost săvârşită pentru informarea
publică şi pentru apărarea unui interes legitim.
Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii
nu constituie infracţiunea de insultă sau
calomnie.”

5. După articolul 309 se introduce un nou articol,
articolul 3091, cu următorul cuprins:
„Art. 3091. – (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prin care s-a
produs un prejudiciu evaluabil în bani, dacă până la rămânerea definitivă
a hotărârii de condamnare, învinuitul sau inculpatul acoperă integral
prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta
săvârşită se reduc la jumătate.
(2) Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este
de până la 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică
pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi
condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale,
se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul
judiciar
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică dacă
făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de
prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care
a beneficiat de prevederile alin. (1) şi (2).
(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul tentativei.”
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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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