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Articolul 155 
[ Comentarii reviste]  

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale 
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea 

oricărui act de procedură în cauză. 

*) Prin DECIZIA nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

518 din 25 iunie 2018, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că 

soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei 

răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză“, din cuprinsul 

dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în 

vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 

încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale 

dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord 

prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 

dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

Prin urmare, în intervalul 25 iunie 2018 - 8 august 2018, soluţia legislativă care 

prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin 

îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză“, din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 

alin. (1) din Codul penal, a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice 

începând cu data de 9 august 2018, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru 

modificarea prevederilor atacate. 

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. 

(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la 

infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei. 

(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite 

îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. 

La data de 01-02-2014 Alin. (4) al art. 155 a fost modificat de pct. 18 al art. 245 din 
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 
noiembrie 2012. 
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(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un 

nou termen de prescripţie a răspunderii penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


