
TITLU INTRODUCTIV 

CAPITOLUL I 

NO IUNE I OBIECT. LEG TURA DINTRE NORMELE PENALE 
GENERALE I CELE SPECIALE  

„Dup  aceast  

metod , se studiaz  mai întâiu într’o parte general  principiile juridice aplicabile în 

materie penal , i apoi se examineaz  în a doua parte, care se nume te partea special , 

regulele particulare ale fiec rei infrac iuni în parte”1.

„Dreptul penal, în ansamblul s u, se 

sub-divide în 3 p r i i anume: 

Partea introductiv  sau proeminal  sau preliminar , care cuprinde toate normele, 

privind îns i aplica iunea dreptului penal; aceast  parte este un fel de lege a legii penale. 

Partea general , care cuprinde norme penale de general  aplica iune, în raport cu 

toate situa iunile, în cari trebuie te s  intervin  legea penal . 

Partea special , care cuprinde norme, privind fiecare fapt penal în parte (în 

particular)”2. 

partea introductiv  

partea general partea special .  

„adic  acele norme care 

reglementeaz  lupta împotriva criminalit ii prin intermediul mijloacelor de represiune 

penal ”3. 

Tratat de drept i procedur  penal , 

Drept penal, 

Drept penal, Partea special , Caiet 

de seminarii, 



acea parte a tiin ei dreptului penal care se ocup  cu cercetarea normelor de drept 

penal cuprinse în partea special  a Codului penal, precum i în alte acte normative.

Ibidem,

Drept penal roman, Partea special ,  

Drept penal, Partea special , Conform noului Cod penal, 

7 Ibidem, p. 2. 

op. cit., 



Ibidem,  

Explica ii teoretice ale Codului penal roman, vol. III, Partea special , 



CAPITOLUL II 

SISTEMATIZAREA P R II SPECIALE  





sistem al p r ii speciale, 

prima clasificare

obiectul juridic

generic (de grup) 

„Despre crime i delicte în special i 

despre pedepsele lor” 

Titlul I „Crime de înalt  tr dare”,

Titlul II „Crime i delicte în contra 

constitu iunii”, Titlul III 

„Crime i delicte în contra intereselor publice”,

Titlul IV „Crime i 

delicte contra particularilor”, 

„Crime i delicte în special”, 

„Crime i delicte contra statului” (Titlul I), „Delicte în contra exerci iului drepturilor 

politice i cet ene ti” (Titlul II), „Crime i delicte contra administra iei publice” (Titlul 

III), „Delicte contra administra iunii justi iei” (Titlul IV), „Delicte contra cultului i 

respectului datorit mor ilor” (Titlul V), „Crime i delicte în contra lini tei publice” (Titlul 

VI), „Crime i delicte care produc pericol public” (Titlul VII), „Delicte contra s n t ii 

publice” (Titlul VIII), „Crime i delicte contra intereselor publice” (Titlul IX), „Delicte 

contra creditului Statului sau creditul particular” (Titlul X), „Infrac iuni contra pudoarei i 

a bunelor moravuri” (Titlul XI), „Delicte contra familiei” (Titlul XII), „Crime i delicte 

op. cit.,

Codul penal adnotat cu jurispruden  i doctrin  român  i 

francez , 



contra persoanelor” (Titlul XIII), „Crime i delicte contra patrimoniului” (Titlul XIV) i 

„Delicte contra dreptului la r spuns prin pres  i alte delicte comise în administrarea 

presei” (Titlul XV)13. 

„Infrac iuni contra siguran ei statului”, „Infrac iuni contra persoanei”, 

„Infrac iuni contra patrimoniului”, „Infrac iuni contra avutului 

ob tesc” (abrogat dup  schimbarea regimului politic din anul 1990), „Infrac iuni 

contra autorit ii”, „Infrac iuni care aduc atingere unor activit i de interes 

public sau altor activit i reglementate de lege”, „Infrac iuni de fals”,

„Infrac iuni la regimul stabilit pentru anumite activit i economice”, „Infrac iuni 

care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social ”, „Infrac iuni contra 

capacit ii de ap rare a României” „Infrac iuni contra p cii i omenirii”.  

A doua clasificare

A treia clasificare

Codul penal Carol al II-lea, Edi ie oficial , 





CAPITOLUL III 

METODOLOGIA DE ELABORARE I STUDIU  
A NORMELOR DE INCRIMINARE DIN CODUL PENAL ROMÂN, 

PARTEA SPECIAL  

op. cit.,



lege ferenda. 



CAPITOLUL IV 

ÎNCADRAREA JURIDIC  ÎN DREPTUL PENAL 

Sec iunea 1 

No iunea i etapele încadr rii juridice în dreptul penal român 

1.1. No iunea de încadrare juridic  

încadrare juridic  

„o încadrare juridic  adecvat  i legal  

presupune, în principiu, o coresponden  deplin  între elementele faptei concrete, condi iile 

de s vâr ire a acesteia i condi iile obiective i subiective prev zute în norma de 

incriminare”20. 

Drept penal, Partea special ,  


