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PaRTEa GENERalĂ

Titlul I. legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Principii generale

Art. 1. legalitatea incriminării. (1) Legea penală prevede faptele care 
consituie infracţiuni.

(2) Nicio persoană nu poate i sancţionată penal pentru o faptă care nu era 
prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 2. Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedep-

sele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.
 ¾ Art. 11. Neretroactivitatea legii penale. Legea penală nu se aplică faptelor care, la data 
când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni.

Observaţii

În NCP legalitatea incriminării a fost consinţită într-un text separat de lega-
litatea pedepsei, iind reluată structura art. 7 din Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în coninuare Con-
venţia sau Convenţia europeană).

În cazul infracţiunilor coninue sau coninuate incriminate pentru prima oară 
de către legea nouă (spre exemplu, infracţiunea de violare a vieţii private, pre-
văzută de art. 226 NCP) a căror executare a început sub imperiul C. pen. 1969 
şi s-a epuizat sub legea nouă, instanţa va avea în vedere numai actele săvârşite 
după intrarea în vigoare a NCP[1]. Atunci când fapta acuzatului este prevăzută 
ca infracţiune atât sub imperiul legii vechi, cât şi sub imperiul NCP, instanţele 
pot aplica întregii acivităţi infracţionale epuizate sub legea nouă dispoziţiile 
NCP, chiar dacă acesta din urmă prevede limite de pedeapsă mai ridicate[2] [o 
situaţie de fapt similară cu cea analizată de către Curtea Europeană în cauza 
Rohlena c. Republicii Cehe se regăseşte şi în NCP, respeciv atunci când inculpatul 
săvârşeşte în formă coninuată infracţiunea de lovire sau alte violenţe împotriva 
concubinei sale, faptă care consituie infracţiunea de violenţă în familie prevă-

[1] CEDO, Veeber c. Estoniei (nr. 2), cererea nr. 45771/99, par. 31. Toate hotărârile CEDO citate 
în cele ce urmează se pot consulta pe site-ul www.echr.coe.int.

[2] CEDO, Rohlena c. Republicii Cehe, cererea nr. 59552/08, par. 37.
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zută de art. 199 alin. (1) NCP, întrucât concubinul, potrivit art. 177 lit. c) NCP, 
este asimilat membrului de familie].

Art. 2. legalitatea sancţiunilor de drept penal. (1) Legea penală prevede 
pedepsele aplicabile şi măsurile educaive ce se pot lua faţă de persoanele care 
au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de 
persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educaivă 
sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la 
data când fapta a fost săvârşită.

(3) Nicio pedeapsă nu poate i stabilită şi aplicată în afara limitelor generale 
ale acesteia.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 2. Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedep-

sele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.
 ¾ Art. 11. Neretroactivitatea legii penale. Legea penală nu se aplică faptelor care, la data 
când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni.

LPANCP

 ¾ Art. 7. Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni 
prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modiicată prin dispoziţiile 
prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute 
de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive.

 ¾ Art. 11. Dispoziţiile  art. 62  din Codul  penal  privind  amenda  care  însoţeşte  pedeap-

sa închisorii nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării în vigoare a 
acestuia şi nu vor i avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile.

 ¾ Art. 12. (1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea deinitivă 
a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit 
legii care a fost identiicată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă.
(2) Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se aplică 
în cazul infracţiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia.

 ¾ Art. 236. Dispoziţiile părţii generale a Codului penal, precum şi dispoziţiile generale 
ale prezentei legi se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, în afară de 
cazul în care legea dispune altfel.

Observaţii

Faţă de C. pen. 1969, a fost exins domeniul de aplicabilitate a principiului 
legalităţii şi asupra măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educaive, legiuitorul 
renunţând la soluţia retroacivităţii obligatorii a măsurilor de siguranţă şi educa-
ive prevăzute de legea nouă, asfel cum prevedea art. 12 alin. (2) C. pen. 1969.

Subliniem că, independent de legea penală mai favorabilă, instanţa trebuie 
să respecte principiul legalităţii sancţiunii şi să nu aplice o pedeapsă accesorie, 
complementară sau o măsură de coniscare care nu era prevăzută de legea în 
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vigoare la momentul săvârşirii faptei[1] [spre exemplu, cazul de coniscare prevă-
zut de art. 112 lit. c)]. Asfel, instanţele nu trebuie să realizeze o aplicare strictă a 
art. 12 alin. (1) LPANCP, chiar actul normaiv conţinând o excepţie de la această 
regulă, respeciv prevederile art. 12 alin. (2) LPANCP privind aplicarea pedepsei 
complementare a publicării hotărârii judecătoreşi. Regula este valabilă a foriori 
şi pentru pedepsele principale, o consinţire în acest sens iind art. 11 LPANCP 
privind amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii.

Prin urmare, în ipotezele aminite, dar şi în alte cazuri nereglementate, chiar 
dacă legea mai favorabilă din punctul de vedere al pedepsei principale este 
NCP, instanţa nu poate aplica acele pedepse complementare, accesorii, măsuri 
de siguranţă sau educaive (mai severe) prevăzute de legea nouă, dar neregle-
mentate de C. pen. 1969.

Capitolul II. aplicarea legii penale

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în imp

Art. 3. acivitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor să-
vârşite în impul cât ea se ală în vigoare.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 10. Activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul 
cât ea se ală în vigoare.

LPANCP

 ¾ Art. 5. (1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de 
la care împrumută unul sau mai multe elemente, modiicarea normei completatoare 
atrage şi modiicarea normei incomplete.
(2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele 
preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abro-

gării, afară de cazul în care legea dispune altfel.
 ¾ Art. 6. Decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate 
în baza  legii  vechi  îşi  produc efectele până  la  intervenirea  reabilitării  de drept  sau 
dispunerea reabilitării judecătoreşti, în măsura în care fapta pentru care s-a pronunţat 
condamnarea este prevăzută şi de legea penală nouă şi dacă decăderile, interdicţiile 
şi incapacităţile sunt prevăzute de lege.

 ¾ Art. 7. Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni 
prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modiicată prin dispoziţiile 
prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute 
de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive.

[1] F. Streteanu, Documentare privind aplicarea în imp a legii penale în condiţiile intrării în 
vigoare a Noului Cod penal, p. 24, www.just.ro.

Art. 3
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Observaţii

Aricolul rămâne neschimbat faţă de formularea din C. pen. 1969, însă înţe-
lesul noţiunii de lege în vigoare este circumstanţiat de către legiuitor în privinţa 
normelor incomplete. Asfel, conform art. 5 alin. (1) LPANCP, în cazul în care 
norma completatoare este modiicată, norma incompletă va prelua modiicările 
realizate asupra normei completatoare. În cazul în care norma completatoare 
este abrogată, legiuitorul a optat pentru supravieţuirea acesteia în mod indirect, 
prin integrarea sa în norma incompletă, în forma avută la data abrogării.

Precizările realizate de către LPANCP la art. 5 alin. (2) sunt de strictă interpre-
tare, acestea neiind valabile pentru ipoteza în care norma completatoare a fost 
declarată neconsituţională în urma unei decizii a Curţii Consituţionale pronun-
ţate în cadrul controlului a posteriori prevăzut de art. 146 lit. d) din Consi tuţia 
României, întrucât ar duce la nesocoirea deciziei Curţii Consituţionale.

În ceea ce priveşte aplicarea art. 6 LPANCP, arătăm că, în cazul în care fapta 
este incriminată de ambele legi, existând o hotărâre de condamnare deiniivă 
pronunţată sub imperiul legii vechi iar decăderile, interdicţiile şi incapacităţile 
sunt prevăzute de legea nouă, acestea se vor menţine până la intervenirea 
reabilitării de drept sau dispunerii reabilitării judecătoreşi. Formularea textului 
nu trebuie să ducă la concluzia că reabilitarea va i reglementată de C. pen. 1969, 
instanţa urmând să analizeze legea penală mai favorabilă cu privire la această 
insituţie. În cazul în care NCP nu mai sancţionează infracţiunea respecivă, 
atunci ne alăm în ipoteza unei dezincriminări, caz în care devin incidente 
efectele prevăzute de art. 4 NCP.

Art. 4. aplicarea legii penale de dezincriminare. 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 educaive şi a măsurilor de sigu-
ranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale 
hotărârilor judecătoreşi privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în 
vigoare a legii noi.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 12. Retroactivitatea legii penale. (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 de siguranţă şi a măsurilor educative, 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. (...).

LPANCP

 ¾ Art. 3. (1) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind  legea penală de dezincriminare 
sunt aplicabile şi  în situaţiile  în care o  faptă determinată, comisă sub  imperiul  legii 
vechi,  nu mai  constituie  infracţiune  potrivit  legii  noi  datorită modiicării  elementelor 

Art. 4
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constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru 
existenţa infracţiunii.
(2) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este incrimi-
nată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire.

Observaţii

Din analiza art. 16 NCPP rezultă că este suprimată disincţia realizată sub 
legea veche între lipsa prevederii faptei în legea penală şi lipsa unui element 
consituiv al infracţiunii. Din această modiicare, coroborată cu menţiunea 
expresă a legiuitorului prevăzută de art. 3 alin. (1) LPANCP, rezultă că suntem în 
prezenţa unei dezincriminări şi în ipoteza în care se restrânge sfera de incidenţă 
a unei anumite infracţiuni, asfel încât fapta comisă de către inculpat nu mai 
întruneşte condiţiile impuse de aceasta[1]. Asfel, pe lângă ipoteza deja acceptată 
sub imperiul C. pen. 1969 privind dezincriminarea totală a faptei, instanţa va 
constata dezincriminarea şi dacă fapta nu mai întruneşte elementele consituive 
ale infracţiunii, asfel cum acestea sunt prevăzute de NCP.

Prin intrarea în vigoare a NCP va i realizată o dezincriminare totală, spre 
exemplu, în cazul infracţiunilor de cerşetorie (art. 326 C. pen. 1969) şi de pros-
ituţie (art. 328 C. pen. 1969).

Totodată, va exista o dezincriminare prin limitarea domeniului de aplicare, 
spre exemplu, în cazul infracţiunii de nedenunţare săvârşite din culpă[2] sau la 
nedenunţarea săvârşirii unei delapidări [art. 266 raportat la art. 16 alin. (6) NCP], 
în cazul vătămării corporale din culpă care a cauzat leziuni traumaice evaluate 
prin îngrijiri medicale între 11 şi 90 de zile, dacă făptuitorul nu se ala sub 
inluenţa băuturilor alcoolice, a unei substanţe psihoacive sau în desfăşurarea 
unei acivităţi ce consituie infracţiune [art. 196 alin. (1) NCP], precum şi în 
ipoteza refuzului de a se supune testării aerului expirat (art. 337 NCP).

Subliniem că, în oricare dintre cele două ipoteze, dacă dezincriminarea in-
tervine înainte de pronunţarea unei hotărâri deiniive, instanţa este obligată 
să dispună achitarea inculpatului, iar organul de urmărire penală, clasarea, în 
temeiul art. 16 lit. b) NCPP, şi, potrivit art. 25 alin. (5) NCPP, instanţa lasă ne-
soluţionată acţiunea civilă. Dacă dezincriminarea intervine după pronunţarea 
unei hotărâri deiniive, instanţa va constata că fapta pentru care inculpatul a 
fost condamnat este dezincriminată, potrivit art. 595 NCPP, raportat la art. 23 
LPANCPP.

Din punct de vedere procesual, în cazul în care instanţa se ală în cursul 
cercetării judecătoreşi la momentul intrării în vigoare a NCP, iar fapta dedusă 
judecăţii este dezincriminată, instanţa va putea reveni asupra probelor încuvi-

[1] F. Streteanu, Documentare, op. cit., p. 5.
[2] Ibidem.

Art. 4
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inţate, constatând lipsa de uilitate în administrarea acestora, conform art. 383 
alin. (3) NCPP.

Faptul că o infracţiune nu mai este prevăzută de legea nouă nu înseamnă în 
mod necesar că aceasta este dezincriminată. Asfel, deşi NCP nu mai prevede 
infracţiunea de primire de foloase necuvenite din art. 256 C. pen. 1969, aceasta 
a fost înglobată în cadrul infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 NCP 
(v. observaţii art. 289). Totodată, infracţiunea de abuz în serviciu din art. 297 
NCP reuneşte cele trei incriminări prevăzute de C. pen. 1969 în această materie, 
respeciv abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzut de art. 246 
C. pen. 1969, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi prevăzut de 
art. 247 C. pen. 1969, precum şi abuzul în serviciu contra intereselor publice 
prevăzut de art. 248 C. pen. 1969.

Art. 5. aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea deinii-

vă a cauzei. (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea 
deiniivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea 
mai favorabilă.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normaive ori prevederilor din 
acestea declarate neconsituţionale, precum şi ordonanţelor de urgenţă apro-
bate de Parlament cu modiicări sau completări ori respinse, dacă în impul 
când acestea s-au alat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 13. Aplicarea legii penale mai favorabile. (1) În cazul în care de la săvârşirea infrac-

ţiunii până la judecarea deinitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, 
se  aplică  legea  cea mai  favorabilă. (2) Când  legea  anterioară  este mai  favorabilă, 
pedepsele complementare care au corespondent în legea penală nouă se aplică în 
conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea 
penală nouă nu se mai aplică.

LPANCP

 ¾ Art. 10. Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi 
atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub 
legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii 
vechi, mai favorabilă.

 ¾ Art. 11. Dispoziţiile  art. 62  din Codul  penal  privind  amenda  care  însoţeşte  pedeap-

sa închisorii nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării în vigoare a 
acestuia şi nu vor i avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile.

 ¾ Art. 12. (1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea deinitivă 
a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit 
legii care a fost identiicată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă.
(2) Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se aplică 
în cazul infracţiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia.

Art. 5
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 ¾ Art. 16. (1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza 
Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, până la 
împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.
(2)  Pentru  determinarea  legii  penale mai  favorabile  cu  privire  la  suspendarea  sub 
supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea 
în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor 
succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere.

 ¾ Art. 17. În aplicarea dispoziţiilor referitoare la legea penală mai favorabilă intervenită 
în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, aplicabilă potrivit Codului 
penal din 1969, este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de 
libertate prevăzută de Codul penal.

Observaţii

Principiul aplicării legii mai favorabile a fost reiterat fără modiicări în art. 5 
alin. (1), iind reciicată numai denumirea marginală, pentru a sublinia dome-
niul de aplicare a aricolului, respeciv pentru cauze care nu au fost deiniiv 
soluţionate. Totodată, art. 5 alin. (2) LPANCP codiică o opinie jurisprudenţială 
existentă şi sub vechea lege cu privire la normele declarate neconsituţionale în 
cadrul controlului de consituţionalitate a posteriori sau ordonanţele de urgenţă 
modiicate sau respinse de către Parlament.

Deşi art. 7 din Convenţia europeană nu prevede în mod expres principiul 
aplicării legii penale mai favorabile, Curtea Europeană, printr-un reviriment de 
jurisprudenţă, a recunoscut obligaţia instanţei de a aplica legea penală mai 
favorabilă inculpatului dacă există diferenţe între legea în vigoare la data săvâr-
şirii faptei şi legile penale succesive până la pronunţarea hotărârii deiniive[1].

În privinţa pedepselor complementare, legiuitorul a renunţat la soluţia oferită 
de art. 13 alin. (2) C. pen. 1969, situaţia iind reglementată prin art. 12 LPANCP, 
urmând ca instanţa să aplice pedeapsa complementară potrivit legii ideniicate 
ca iind mai favorabilă în raport cu pedeapsa principală (v. observaţii art. 2).

Referitor la insituţiile juridice care intră sub incidenţa legii penale mai favo-
rabile prevăzute de art. 5 NCP, s-a statuat că, în măsura în care aplicarea concretă 
a unei norme la o speţă dedusă judecăţii, indiferent de ramura de drept căreia îi 
aparţine, aduce o schimbare cu privire la condiţiile de incriminare, de tragere la 
răspundere penală şi de aplicare a pedepselor, aceasta va cădea sub incidenţa 
legii penale mai favorabile[2]. În aceeaşi decizie, Curtea Consituţională a mai ară-
tat că determinarea caracterului mai favorabil are în vedere o serie de elemen-
te, cum ar i: cuantumul sau conţinutul pedepselor, condiţiile de incri minare, 
cauzele care exclud sau înlătură responsabilitatea, inluenţa circumstan ţelor 

[1] CEDO, Scoppola c. Italiei (nr. 2), Marea Cameră, cererea nr. 10249/03 par. 109.
[2] În acelaşi sens, CCR, Decizia nr. 1470 din 8 noiembrie 2011, publicată în M. Of. 

nr. 853/02.12.2011.
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atenuante sau agravante, normele privitoare la paricipare, tentaivă, recidivă 
etc. Aşa iind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au în vedere 
atât condiţiile de incriminare şi de tragere la răspundere penală, cât şi condiţiile 
referitoare la pedeapsă.

Într-o hotărâre ulterioară, Curtea Consituţională a apreciat că prescripţia 
răspunderii penale este o insituţie de drept substanţial, supusă aplicării legii 
penale mai favorabile[1].

Determinarea legii mai favorabile trebuie realizată in concreto, încadrând 
fapta dedusă judecăţii atât potrivit legii vechi, cât şi potrivit legii noi. Totodată, 
instanţa va avea în vedere incidenţa legilor mixte, cum ar i insituţia plângerii 
prealabile [spre exemplu, instanţa va lua în considerare că termenul de formu-
lare a plângerii prealabile a fost modiicat de art. 296 alin. (2) NCPP la 3 luni].

În cazul în care faptele săvârşite de inculpat consituie pluralitate de in-
fracţiuni din perspeciva ambelor legi, conform art. 11 LPANCP putem disinge 
următoarele ipoteze: (i) pluralitatea a luat naştere sub imperiul legii noi, caz în 
care tratamentul sancţionator pentru pluralitatea de infracţiuni va i cel pre-
văzut de legea nouă; (ii) toate infracţiunile au fost comise înainte de intrarea 
în vigoare a NCP, caz în care instanţa va determina legea mai favorabilă pentru 
iecare infracţiune în parte şi ulterior va determina legea mai favorabilă pentru 
tratamentul sancţionator al pluralităţii.

În cazul infracţiunilor coninue sau coninuate[2], atunci când fapta acuzatului 
este prevăzută ca infracţiune atât sub imperiul legii vechi, cât şi sub imperiul 
NCP, instanţele pot aplica întregii acivităţi infracţionale epuizate sub legea nouă 
dispoziţiile NCP, chiar dacă acesta din urmă prevede limite de pedeapsă mai 
ridicate[3] [o situaţie de fapt similară cu cea analizată de către Curtea Europeană 
în cauza Rohlena c. Republicii Cehe se regăseşte şi în NCP, respeciv atunci când 
inculpatul săvârşeşte în formă coninuată infracţiunea de lovire sau alte violen-
ţe împotriva concubinei sale, faptă care consituie infracţiunea de violenţă în 
familie prevăzută de art. 199 alin. (1) NCP, întrucât concubinul, potrivit art. 177 
lit. c) NCP, este asimilat membrului de familie].

Ipotezele de aplicare a art. 5 vor i tratate pe parcursul lucrării în cadrul 
iecărei insituţii care ridică probleme în acest sens.

Art. 6. aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea deiniivă a 
cauzei. (1) Când după rămânerea deiniivă a hotărârii de condamnare şi până 
la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care 

[1] În acelaşi sens, CCR, Decizia nr. 1092 din 18 decembrie 2012, publicată în M. Of. 
nr. 67/31.01.2013.

[2] CEDO, Veeber c. Estoniei (nr. 2), cererea nr. 45771/99, par. 31.
[3] CEDO, Rohlena c. Republicii Cehe, cererea nr. 59552/08, par. 37.
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prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul 
special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest 
maxim.

(2) Dacă după rămânerea deiniivă a hotărârii de condamnare la detenţiune 
pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi 
faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte 
cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune.

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, 
pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul 
special prevăzut în legea nouă. Ţinându-se seama de partea executată din pe-
deapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.

(4) Măsurile educaive neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai 
execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul 
şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă.

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin. (1)-(4), pedepsele 
complementare şi măsurile de siguranţă neexecutate şi neprevăzute în legea 
nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută 
în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta.

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor 
complementare sau măsurilor de siguranţă, acestea se execută în conţinutul şi 
limitele prevăzute de legea nouă.

(7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse deiniiv aplicate, 
se ţine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare 
a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin. (1)-(6).

C. pen. 1969

 ¾ Art. 14. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor deinitive. 
(1) Când după rămânerea deinitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea 
completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă 
mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea 
nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim. (2) Dacă după rămânerea 
deinitivă a hotărârii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a 
intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa de-

tenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune. 
(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa 
aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în 
legea nouă. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate 
înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. (4) Pedepsele complementare, mă-

surile de siguranţă, precum şi măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea 
nouă, nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în 
conţinutul şi limitele prevăzute de această lege. (5) Când o dispoziţie din legea nouă 
se referă la pedepse deinitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate 
până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit 
dispoziţiilor alineatelor precedente.

Art. 6
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 ¾ Art. 15. Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor deinitive. 
(1) Când după rămânerea deinitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea 
completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, 
iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, 
ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită, de persoana condamnatului, de conduita 
acestuia după pronunţarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei şi de timpul cât 
a executat din pedeapsă, se poate dispune ie menţinerea, ie reducerea pedepsei. 
Pedeapsa aplicată nu poate i coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei 
pedepse proporţional cu micşorarea maximului special prevăzut pentru  infracţiunea 
săvârşită. (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (5) se aplică şi  în cazul condamnărilor arătate 
în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din 
hotărâre reducându-se cu o treime.

LPANCP

 ¾ Art. 4. Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas deinitivă 
sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de 
Codul penal, nu poate i redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

 ¾ Art. 8. Dispoziţiile art. 4 se aplică  în mod corespunzător şi pedepselor aplicate prin 
hotărâri care au rămas deinitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pentru fapte 
incriminate de actele normative prevăzute în titlul II.

 ¾ Art. 13. (1) În cazul amenzilor stabilite deinitiv sub imperiul Codului penal din 1969, 
aplicarea obligatorie a  legii penale mai  favorabile se  face prin compararea amenzii 
aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) şi (4) din Codul penal, prin 
utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi amenzilor deinitive stabilite 
pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referinţă pentru o zi-amendă, utilizat 
pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) şi (4) din Codul penal, iind de 2.000 lei.

LPANCPP

 ¾ Art. 23. (1) Cererile, contestaţiile şi sesizările introduse în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modiicările şi completările ulterioare, având 
ca obiect aplicarea art. 4 şi 6 din această lege în cazul hotărârilor rămase deinitive 
anterior intrării ei în vigoare, se soluţionează după procedura prevăzută în prezentul 
articol, care se completează cu dispoziţiile Codului de procedură penală.
(2) Cererile, contestaţiile şi sesizările privind persoanele alate în executarea pedep-

selor şi a măsurilor educative privative de libertate se soluţionează de urgenţă şi cu 
precădere de către instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare în a cărei 
circumscripţie se ală locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de 
reeducare. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică şi cererilor, contestaţiilor şi sesi-
zărilor privind persoanele alate în amânarea sau întreruperea executării pedepselor 
sau a măsurilor educative.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), dacă, potrivit Codului de procedură penală, com-

petenţa ar reveni mai multor instanţe de grad diferit, competenţa de a soluţiona cauza 
cu privire la toate incidentele la executare privind aceeaşi persoană revine instanţei 
superioare în grad.
(4) Instanţa sesizată cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (2) va examina şi rezolva, 
din oiciu, referitor la aceeaşi persoană, orice aspecte necesare soluţionării cauzei.
(5) Comisiile constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 836/2013 privind constituirea 
şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în 
cazul  persoanelor  alate  în  executarea  pedepselor  şi măsurilor  educative  privative 
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de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale sesizează 
instanţa competentă în situaţiile în care cel puţin unul dintre membrii lor apreciază că 
sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 sau ale art. 6 din Legea nr. 286/2009, cu modiicările 
şi completările ulterioare.
(6) În cazurile în care apreciază că executarea pedepsei urmează să înceteze în cursul 
lunii februarie 2014, comisiile sesizează instanţa competentă potrivit prezentului articol 
cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură penală.
(7) Cererile, contestaţiile şi sesizările privind persoane alate în stare de libertate se 
soluţionează de către instanţa de executare.
(8) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), procedura se desfăşoară fără participarea pro-

curorului, a condamnatului, căruia i se comunică termenul de soluţionare şi posibilitatea 
de a formula concluzii scrise, şi fără participarea avocatului condamnatului. Dispozitivul 
hotărârii se comunică procurorului şi condamnatului în ziua pronunţării.
(9) Hotărârea poate i atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen 
de 3 zile de la comunicare.
(10) Contestaţia se soluţionează de un complet format dintr-un judecător, cu participa-

rea procurorului şi cu citarea condamnatului, în şedinţă publică.
(11) Hotărârea prin care se constată aplicabilitatea art. 4 sau a art. 6 din Codul penal 
şi se dispune punerea  în  libertate a condamnatului este executorie. Contestaţia nu 
suspendă executarea şi se soluţionează în termen de 3 zile.

Observaţii

NCP păstrează o singură variantă de aplicare a legii mai favorabile după 
judecarea deiniivă a cauzei, cunoscută sub imperiul C. pen. 1969 ca aplicarea 
obligatorie a legii penale mai favorabile în cauze deiniiv soluţionate. Asfel, 
aplicarea facultaivă prevăzută de art. 15 C. pen. 1969 nu a mai fost reţinută 
de legiuitor.

În aplicarea legii mai favorabile cauzelor deiniiv soluţionate, spre deose-
bire de situaţia reglementată de art. 5 NCP, numărul criteriilor folosite pentru 
determinarea caracterului mai favorabil al legii noi este mai redus, constând în 
limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi. În determinarea maximului 
special al legii noi, instanţa va avea în vedere pedeapsa prevăzută de legea 
nouă (art. 187 NCP), fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de 
majorare a pedepsei. 

Aceleaşi considerente au fost avute în vedere de către instanţa supremă 
atunci când a stabilit că modiicarea înţelesului expresiei „consecinţe deosebit 
de grave”, explicată în art. 146 C. pen. 1969, nu poate determina schimbarea 
încadrării juridice dată faptei prin hotărârea anterioară deiniivă şi reducerea 
pedepsei aplicate în cauză, o atare modiicare de lege neiind idenică cu inter-
venirea unei legi ce prevede o pedeapsă mai uşoară[1].

Asfel, în cazul unei infracţiuni de tâlhărie în forma ip pentru care a fost 
stabilită deiniiv o pedeapsă de 8 ani închisoare, instanţa urmează să reducă 

[1] ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. VIII din 5 februarie 2007, publicată în M. Of. nr. 733/30.10.2007.
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pedeapsa asfel stabilită la maximul special stabilit de art. 233 alin. (1) NCP, 
respeciv 7 ani.

În ceea ce priveşte pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă prevă-
zute de legea nouă, alin. (5) stabileşte că, în ipoteza în care legea nouă este mai 
favorabilă din perspeciva pedepsei principale, atunci pedepsele complemen-
tare şi măsurile de siguranţă vor i executate în conţinutul şi limitele prevăzute 
de aceasta, chiar dacă acestea sunt mai severe decât legea veche.

Alineatul (6) stabileşte o regulă derogatorie de la cea prevăzută pentru 
cauzele alate în curs de judecată, conform căreia, atunci când legea nouă nu 
este mai favorabilă din perspeciva pedepsei principale, instanţa va aplica totuşi 
legea nouă dacă este mai favorabilă cu privire la pedepsele complementare şi 
măsurile de siguranţă, pedeapsa principală urmând să rămână neschimbată.

Ipotezele de aplicare a art. 6 vor i tratate pe parcursul lucrării în cadrul 
iecărei insituţii care ridică probleme în acest sens.

Art. 7. aplicarea legii penale temporare. (1) Legea penală temporară se 
aplică infracţiunii săvârşite în impul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a 
fost urmărită sau judecată în acel interval de imp.

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei 
din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situaţiei 
care a impus adoptarea sa.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 16. Aplicarea legii penale temporare. Legea penală temporară se aplică infracţiunii 
săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată 
în acest interval de timp.

Observaţii
În vederea respectării exigenţelor de previzibilitate a legii, în art. 7 alin. (2) 

a fost stabilită deiniţia legii temporare.
Legea temporară se va aplica în mod obligatoriu infracţiunii săvârşite în 

impul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în 
acest interval de imp [art. 7 alin. (1) NCP]; asfel, chiar dacă legea în vigoare 
la momentul judecăţii este mai favorabilă decât legea temporară, instanţa va 
trebui să aplice dispoziţiile acesteia din urmă, care va ultraaciva.

Art. 7
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Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii  
penale în spaţiu

Art. 8. Teritorialitatea legii penale. (1) Legea penală română se aplică 
infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.

(2) Prin teritoriul României se înţelege îninderea de pământ, marea terito-
rială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul aerian, cuprinse între fronierele de stat.

(3) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice in fracţiu-
ne comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc 
ori pe o aeronavă înmatriculată în România.

(4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi atunci când 
pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă în-
matriculată în România s-a efectuat un act de executare, de insigare sau de 
complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracţiunii.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 3. Teritorialitatea legii penale. Legea penală se aplică  infracţiunilor săvârşite pe 
teritoriul României.

 ¾ Art. 142. Teritoriul. Prin termenul teritoriu din expresiile «teritoriul României» şi «terito-

riul ţării» se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere, cu subsolul 
şi spaţiul aerian, precum şi marea  teritorială cu solul, subsolul şi spaţiul aerian ale 
acesteia.

 ¾ Art. 143. Infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării. (1) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul 
ţării se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în art. 142 sau pe o navă 
ori aeronavă română. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci 
când pe acest teritoriu ori pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat numai un act 
de executare ori s-a produs rezultatul infracţiunii.

Observaţii

Legiuitorul a integrat în cadrul principiului teritorialităţii legii penale dei-
niţiile termenilor teritoriu şi infracţiune săvârşită pe teritoriul României, care 
sub legea veche erau deinite de art. 142-143 C. pen. 1969. Deiniţia infracţiunii 
săvârşite pe teritoriul României a suferit două modiicări: prima, din raţiune de 
acurateţe juridică, înlocuieşte navă ori aeronavă română cu expresiile navă sub 
pavilion românesc şi aeronavă înmatriculată în România; a doua modiicare 
priveşte exinderea înţelesului noţiunii, infracţiunea urmând să ie considerată 
săvârşită pe teritoriul României nu numai când pe acest teritoriu au avut loc 
acte de executare, dar şi de insigare şi de complicitate sau s-a produs în parte 
rezultatul infracţiunii.

Art. 8
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Art. 9. Personalitatea legii penale. (1) Legea penală română se aplică in-
fracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau 
de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este 
detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani.

(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite 
în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică 
română, dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde 
a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei 
niciunui stat.

(3) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă 
a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei 
rază teritorială se ală parchetul mai întâi sesizat sau, după caz, a procurorului 
general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie. Termenul 
în care procurorul poate emite autorizarea este de până la 30 de zile de la data 
solicitării autorizării şi poate i prelungit, în condiţiile legii, fără ca durata totală 
să depăşească 180 de zile.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 4. Personalitatea legii penale. Legea penală se aplică  infracţiunilor săvârşite  în 
afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând nicio 
ce tă ţenie, are domiciliul în ţară.

Observaţii

Faţă de dispoziţiile C. pen. 1969, NCP a introdus condiţia dublei incriminări 
în ceea ce priveşte infracţiunile care sunt pedepsite de către legea română cu 
pedeapsa închisorii de până la 10 ani. În cazul unei pedepse superioare acestei 
limite, precum şi atunci când fapta a fost comisă într-un loc care nu este supus 
jurisdicţiei niciunui stat, condiţia dublei incriminări nu este necesară. De ase-
menea, potrivit NCP, personalitatea legii penale vizează infracţiunile săvârşite 
în afara teritoriului de către cetăţeni români sau persoane juridice române, iind 
excluse persoanele fără cetăţenie, chiar şi cu domiciliul în ţară.

Totodată, ca o aplicaţie pariculară a principiului oportunităţii, legiuitorul 
a condiţionat punerea în mişcare a acţiunii penale de autorizarea prealabilă a 
procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie.

Art. 10. Realitatea legii penale. (1) Legea penală română se aplică in-
fracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o 
persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui cetăţean român ori 
a unei persoane juridice române.

Art. 9-10
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(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jus-
iţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe 
teritoriul căruia s-a comis.

C. pen. 1969

 ¾ Art. 5. Realitatea legii penale. (1)  Legea  penală  se  aplică  infracţiunilor  săvârşite  în 
afara teritoriului ţării, contra siguranţei statului român sau contra vieţii unui cetăţean 
român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrităţii corporale sau sănătăţii unui 
cetăţean român, când sunt săvârşite de către un cetăţean străin sau de o persoană 
fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării. (2) Punerea în mişcare a acţiunii 
penale pentru infracţiunile prevăzute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea 
prealabilă a procurorului general.

Observaţii

Principiul realităţii a cunoscut o exindere a domeniului de aplicare, le-
giuitorul renunţând la enumerarea categoriilor de infracţiuni pentru care poate 
i aplicată legea română. Tot o exindere a fost realizată şi în ceea ce priveşte 
subiectul aciv al infracţiunii comise în afara teritoriului ţării, iind inclusă şi 
persoana fără cetăţenie, fără a disinge după cum aceasta are sau nu domiciliul 
în România. Referitor la subiectul pasiv, va atrage incidenţa legii penale române 
şi infracţiunea săvârşită împotriva unei persoane juridice române.

Disinct de condiţia autorizării prealabile, NCP prevede că, pentru a atrage 
aplicabilitatea legii române, fapta trebuie să nu facă obiectul unei proceduri 
judiciare în statul pe teritoriul căruia s-a comis.

Art. 11. Universalitatea legii penale. (1) Legea penală română se aplică 
şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în afara teritoriului 
ţării de un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, care se ală de bunăvoie 
pe teritoriul României, în următoarele cazuri:

a) s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia să o 
reprime în temeiul unui tratat internaţional, indiferent dacă este prevăzută sau 
nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă;

b) s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în 

care s-a săvârşit infracţiunea, există o cauză care împiedică punerea în mişcare 
a acţiunii penale sau coninuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau 
când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.

(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, 
se procedează potrivit dispoziţiilor legale privitoare la recunoaşterea hotărârilor 
străine.


