3

Consideraţii preliminare

Viorel PAŞCA

CURS DE DREPT PENAL
Partea general
Ediţia a II-a, actualizată cu modificările noului Cod penal

Universul Juridic
Bucureşti
-2012-

4

CURS DE DREPT PENAL ~ PARTEA GENERAL

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2012, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei edi ii apar in
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat f r acordul scris al S.C. Universul
Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA
ŞI ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României
PAŞCA, VIOREL
Curs de drept penal : partea general : edi ie actualizat cu modific rile
noului Cod penal / Viorel Paşca. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-919-0
343(498)

REDACÞIE:

tel./fax: 021.314.93.13
tel.:
0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL telefon: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUÞIE:
tel./fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂNÃ LA 15%

5

Consideraţii preliminare

ABREVIERI

alin.
art.
C.A.
C. pen.
C.S.J.
dec.
d.î.
Explica ii I

Explica ii II

Î.C.C.J.
J.
lit.
nr.
p.
R.R.D.
R.D.P.
R.1

R.2

R.3

s. pen.
sent. pen
s.m.
T.jud.
T.reg.
T.m.B
T.S.

– alineat
– articol
– Curtea de Apel
– Cod penal
– Curtea Suprem de Justi ie
– decizie
– decizie de îndrumare
– Explica ii teoretice ale Codului penal român, volumul I,
Partea general , Editura Academiei, Vintil Dongoroz şi
colaboratorii, 1969
– Explica ii teoretice ale Codului penal român, volumul II,
Partea general , Editura Academiei, Vintil Dongoroz şi
colaboratorii
– Înalta Curte de Casa iei şi Justi ie
– judec torie
– litera
– num rul
– pagina
– Revista Român de Drept
– Revista de Drept Penal
– Repertoriu de practic judiciar în materie penal pe anii
1969-1975 de V. Papadopopol, M. Popovici, Ed. Ştiin ific şi
Enciclopedic ,1977
– Repertoriu de practic judiciar în materie penal pe anii
1976-1980, de V. Papadopopol, M. Popovici, Ed. Ştiin ific şi
Enciclopedic ,1977
– Repertoriu de practic judiciar în materie penal pe anii
1981-1985 de V. Papadopol, Şt. Daneş, Ed. Ştiin ific şi
Enciclopedic , Bucureşti, 1989
– Sec ia penal
– sentin a penal
– Sec ia militar
– Tribunalul jude ean
– Tribunalul regional
– Tribunalul municipiului Bucureşti
– Tribunalul Suprem

Pledoarie pentru un Cod născut înainte de vreme

7

PLEDOARIE PENTRU UN COD NĂSCUT ÎNAINTE
DE VREME
Destinat studen ilor, dar în egal m sur şi practicienilor dreptului, cartea de fa
reprezint o introducere analitic (şi uneori critic ) în problematica P r ii generale a
noului Cod penal, cu convingerea c dup mai bine de trei ani de la adoptarea lui (un
record demn de Guiness book), cei care se laud cu reformarea justi iei se vor gândi totuşi
c este cazul s -l şi aplice.
O reform numai pe hârtie (cum pare s fie) nu este reform , ci o „încremenire în
proiect” ca s -l parafraz m pe un distins filozof contemporan.
Pân atunci lectura acestei c r i şi discu iile critice pe marginea ideilor expuse
referitoare la problemele care ar putea naşte controverse în doctrina penal şi solu ii
controversate în practica judiciar , odat cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, poate
constitui pentru to i, studen i şi practicieni, un exerci iu de preg tire pentru întâmpinarea
mult aşteptatului NOU COD PENAL şi a mult trâmbi atei adev rate (nu mici)
REFORME.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009, noul Cod penal nici
nu a apucat s prind via şi s-a v zut modificat prin dou legi date la un interval de mai
pu in de o lun , exemplu cras de lips de coeren şi perspectiv într-o politic penal
care se vrea reformatoare, distinşii ministeriabili uitând de fapt c s-au angajat ca în
termen de 12 luni de la data public rii în Monitorul Oficial al României a Codului penal,
s supun Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a
Codului penal, prilej cu care ar fi putut face şi modific rile dorite.
Absurditatea procesului legislativ şi lipsa de strategie legislativ face ca Parlamentul
s fi adoptat în decurs de o lun dou legi definite identic: Legea pentru modificarea şi
completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Prima, Legea nr. 27/20121 prin care modific atât Codul penal în vigoare, cât şi noul
Cod penal (despre care nu ştim când va intra în vigoare) se refer la imprescriptibilitatea
r spunderii penale pentru infrac iunile inten ionate care au avut ca rezultat moartea unei
persoane.
A doua2, Legea nr. 63/2012, reglementeaz , printre m surile de siguran , distinct de
confiscarea special , confiscarea extins , dar şi dublarea termenului prescrip iei speciale a
r spunderii penale.
Prevederile acestor legi sunt comentate în cartea de fa , dup cum sunt comentate şi
unele prevederi cuprinse în Proiectul Legii de punere în aplicare a noului Cod penal,
publicat pe site-ul Ministerului de Justi ie.

1
2

Publicat în M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012.
Publicat în M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012.
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Abordarea comparativ a prevederilor noului Cod penal cu cele cuprinse în actualul
Cod penal este de natur s uşureze asimilarea noilor concepte cu care opereaz noul Cod
penal, iar trimiterile la Decizile-cadru ale Comisiei Europene, la recomand rile
Consiliului Europei sau deciziile CEDO permit în elegerea cadrului european în care se
plaseaz noul Cod penal român.
Sper m ca „Autoguvernan a Justi iei”, mult prea reticent pân în prezent la
reformarea sistemului judiciar, va g si mijloacele şi timpul necesar şi pentru implementarea codurilor penal şi de procedur penal , înainte de a eşua lamentabil, ancorat la
barca politicii dâmbovi ene.
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CAPITOLUL I
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI PENAL
§1. Infracţiunea şi reacţia socială împotriva ei
1. ORIGINI ŞI PERSPECTIVE
Infrac iunea este un fenomen juridic numai pentru c înainte de toate este un
fenomen social, un act specific omului aflat într-o societate istoric constituit . În afara
societ ii nu exist infrac iune şi nici infractor.
Societatea genereaz infrac ionalitatea prin dou segmente ale sale: cel institu ional,
suprastructura societ ii, şi prin cel al indivizilor care constituie baza societ ii. Prin
segmentul s u institu ional societatea genereaz infrac ionalitatea ca urmare a norm rii
comportamentului uman, neexistând infrac iune în afara reglement rii prin lege a modului
de ac iune al omului în societate. Infrac iunea este definit şi exist ca virtualitate prin
norma juridic . Prin cel lalt segment al societ ii, prin indivizii care o compun, aceast
virtualitate devine realitate, ca urmare a înc lc rii conduitei prescrise de norma juridic .
Fenomenul infrac ional apare astfel ca fiind „actul unui om (realitatea umană) contra
societăţii (realitatea socială)”, şi nu de pu ine ori, cum istoria a demonstrat-o,
infrac iunea apare ca „acţiunea unui individ, fiinţă umană şi socială, revoltată împotriva
societăţii al cărei membru este”1.
În concep ia lui Durkheim, infrac ionalitatea apare ca un fenomen normal şi ca agent
de regularizare a vie ii sociale. Societatea, prin elementele sale de suprastructur , va
incrimina sau va dezincrimina, dup caz, anumite comportamente umane, în raport de
interesele sociale dintr-un moment dat, iar indivizii îşi vor adapta conduita social normei
juridice sau vor contesta ordinea juridic , modificând-o, nu de pu ine ori, atunci când nu
mai corespunde intereselor societ ii. Contestarea ordinii juridice poate îmbr ca forme
benigne, r mânând la stadiul unor opinii sau dezaprob ri, dar se poate manifesta şi sub
forme agresive şi, nu de pu ine ori, infrac iunea apare ca o modalitate de contestare a
ordinii de drept existente.
Generat de societate prin componentele sale, fenomenul infrac ional înso eşte
evolu ia societ ii, primind caracteristici istorice şi locale în raport cu timpul istoric dat şi
organizarea statal a societ ii dintr-un anumit loc. Fenomenul infrac ional poate fi
controlat, dar nu eradicat. Explicarea fenomenului infrac ional exclusiv prin r d cinile
sale de clas şi posibilitatea dispari iei sale odat cu dispari ia claselor sociale2 apare ca o
utopie, dup cum utopice s-au dovedit şi alte predic ii ale marxism-leninismului.
Fenomenul infrac ional nu poate fi eradicat, fie şi numai prin faptul c este greu de
conceput o societate care s nu normeze comportamentul membrilor s i, aceasta
1
2

G. Stefani, G. Levasseur, Droit pénal général, 5ème edition Dalloz, Paris 1972 p. 12.
V.I. Lenin, Opere complete, vol. 33, Ed. Politic , Bucureşti 1964, pp. 90-91.
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însemnând negarea propriei sale existen e, disolu ia ei. În acelaşi timp, orice normare a
comportamentului uman constituie o constrângere, o limitare a libert ii individului1 şi
totdeauna se va g si o minoritate care s încalce ori s conteste norma instituit de
majoritate sau de cei ce ac ioneaz în numele ei.
Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere c omul este supus greşelii, iar greşeala
(culpa) genereaz infrac iunea şi fundamenteaz r spunderea penal . Ca act uman,
infrac iunea apare în societ ile prestatale ca o manifestare a agresiunii împotriva altui
individ sau a grupului din care face parte, agresiune nu neap rat în sensul ei de act
violent, cât de înc lcare a intereselor, a teritoriului, a influen ei altui individ sau a
grupului din care acesta face parte.
Ac iunea respectiv a dat naştere unei riposte pe m sur , sanc iunea fiind, la origine,
un act la fel de agresiv. Ce altceva este pedeapsa cu moartea decât legalizarea violen ei
extreme şi exterminatoare? Dac dup Lorenz2 agresivitatea este o caracteristic a
comportamentului biologic atunci, parafrazându-l pe discipolul s u, Erich Fromm,
infrac iunea ar fi o form de agresivitate distructiv , biologic nonadaptiv , pe când
sanc iunea ar reprezenta o form de agresivitate defensiv , benign , biologic adaptiv , în
serviciul societ ii şi al individului.
„Agresivitatea biologic adaptivă – spune Fromm – este o reacţie la ameninţările
îndreptate împotriva intereselor vitale; ea este programată filogenetic; este comună
animalelor şi oamenilor; nu este spontană, nu se dezvoltă de la sine, ci este reacţională şi
defensivă; are ca scop să înlăture ameninţarea fie distrugând, fie îndepărtând sursa
acesteia. Agresivitatea malignă, nonadaptivă biologic, adică distructivitatea şi cruzimea,
nu constituie o apărare împotriva unei ameninţări, nu este programată filogenetic, nu
este caracteristică decât omului; este dăunătoare din punct de vedere biologic pentru că
este distructivă din punct de vedere social; principalele ei manifestări, omorul şi
cruzimea, sunt producătoare de plăcere şi în afara oricărei finalităţi; ea este dăunătoare
nu numai pentru individul care este atacat, ci şi pentru cel care atacă. Deşi nu este un
instinct, agresivitatea malignă este o posibilitate umană înrădăcinată în înseşi condiţiile
existenţei omului”3.
Evolu ia dreptului penal este marcat de încercarea continu de a ine sub control
agresivitatea uman cu caracter infrac ional şi de a legaliza, controla şi umaniza reac ia
agresiv de r spuns la aceasta, respectiv sanc iunea.
Istoria dreptului penal este în ultim instan istoria umaniz rii pedepsei.

2. FORMELE FENOMENULUI INFRACŢIONAL
Totalitatea formelor sub care apare ilicitul penal la un moment dat poart denumirea
de infrac ionalitate sau criminalitate. Criminalitatea este definit ca fiind ansamblul
infrac iunilor comise într-o societate într-o perioad dat . Aceast defini ie acoper îns
doar no iunea de infrac ionalitate (criminalitate) real nu şi celelalte forme sub care
apare ea.
1

F.A. Hayek, Drumul către servitute. Ed. Humanitas, Bucureşti 1993, p. 85.
K. Lorentz, Aşa-zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii, Ed. Humanitas, Bucureşti.
3
E. Fromm, Agresivitatea umană, în Texte alese, Ed. Politic , Bucureşti, 1983, p. 454.

2
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Nic ieri şi nicicând infrac ionalitatea real nu a fost şi nu este descoperit din varii
motive (ingeniozitatea infractorilor, disfunc ionalit i ale organelor judiciare etc.).
Infrac ionalitatea descoperit (aparent ) reprezint totalitatea infrac iunilor cercetate,
din oficiu sau la plângerea persoanelor interesate ori ca urmare a denun ului f cut de alte
persoane.
Criminalitatea descoperit are o rat mai mic decât criminalitatea real . Diferen a
dintre criminalitatea real şi criminalitatea aparent poart denumirea de „cifra neagr a
criminalit ii”. O func ionare ideal a organismului judiciar este aceea în care criminalitatea aparent este cât mai apropiat de criminalitatea real , îns o asemenea
func ionare depinde de o multitudine de factori variabili (dimensiunea uman a aparatului
judiciar, preg tirea acestuia, dotarea sa, motiva ia material şi uman , disciplina etc.).
Nu toate infrac iunile descoperite ajung s fie judecate. Diferite cauze pot împiedica
judecarea unor asemenea fapte (ex. decesul f ptuitorilor, împ carea p r ilor, amnistia,
dezincriminarea faptelor etc.).
Totalitatea infrac iunilor descoperite şi judecate constituie criminalitatea legal
(judecat ).

3. COMBATEREA INFRACŢIONALITĂŢII. POLITICI PENALE
Reac ia corpului social împotriva actelor cu caracter infrac ional este o necesitate
dictat de cerin a salvgard rii ordinii sociale, a valorilor juridice proteguite de normele de
drept. Lipsa de reac ie ar însemna negarea dreptului şi disolu ia societ ii în cauz .
Combaterea fenomenului infrac ional implic utilizarea unui ansamblu coerent de
m suri între care cele legislative şi judiciare au un rol preponderent, dar nu sunt singurele
în m sur s asigure o reac ie eficient pentru realizarea acestui scop. Combaterea
fenomenului infrac ional implic în tot mai mare m sur elaborarea unor politici coerente
în care m surile legislative şi judiciare s fie asociate cu altele social-economice şi
culturale.
Conceptul de politic penal este folosit pentru prima dat la sfârşitul secolului al
XVIII-lea de penaliştii germani Kleinschrod şi Feuerbach pentru a desemna ansamblul de
m suri luate de stat pentru combaterea fenomenului infrac ional.
Art şi ştiin în acelaşi timp, politica penal este definit de Feuerbach ca fiind
„înţelepciunea statului legiuitor”1, iar de von Liszt ca „ansamblu sistematic de principii
după care statul şi societatea trebuie să organizeze lupta împotriva crimei”2.
Putem vorbi de o diversitate de modele de politici penale3 în raport de concep iile
ideologice care fundamenteaz organizarea diferitelor state, dup cum într-o analiz
sectorial putem distinge o politic penal legislativ , în raport de activitatea legiuitorului
de incriminare-dezincriminare a unor fapte şi de o politic penal judiciar în raport de
orientarea sistemului judiciar în aplicarea legii penale.
Discursul politic contemporan tinde din ce în ce mai mult la promovarea unor politici
penale participative în care puterile legislativ , executiv şi judiciar s conlucreze, între
1

Apud Lazerges Cr., La politique criminelle, Presses Universitaires de France, Paris 1987, p. 6.
Idem.
3
Asupra acestora Lazerger Cr., op. cit.; A. Dincu, Bazele criminologiei, Bucureşti 1993, pp. 177 şi urm.
2
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ele şi împreun cu elementele societ ii civile, cu popula ia în prevenirea şi combaterea
infrac ionalit ii.

4. INCRIMINARE-DEZINCRIMINARE
Incriminarea sau dezincriminarea comportamentului social constituie modalit i prin
care puterea legislativ realizeaz politica penal legislativ .
Incriminarea este opera ia prin care un comportament social periculos este calificat
drept infrac iune, prin promulgarea unei legi care defineşte con inutul infrac iunii şi
sanc iunea aplicabil în caz de s vârşire a acesteia. În sistemul nostru de drept,
incriminarea unor fapte ca infrac iuni este apanajul puterii legislative şi doar în mod
excep ional executivul poate recurge la procedura ordonan elor de urgen pentru a
incrimina unele fapte.
Dezincriminarea este opera iunea prin care o fapt considerat pân la acea dat
infrac iune este scoas din sfera ilicitului penal, devenind fie o fapt licit , fie o form de
ilicit de un pericol social mai redus care nu necesit aplicarea unei pedepse (ex.
contraven ionalizarea unor fapte).
Unii autori1 disting între o depenalizare de facto şi o depenalizare de jure.
O depenalizare de facto exist atunci când to i „actorii penali” ac ioneaz concertat:
victimele nu sesizeaz asemenea fapte, poli ia nu intervine, Ministerul Public apreciaz
asupra oportunit ii sesiz rii instan elor, iar instan ele dac sunt sesizate aplic pedepse
pur formale. În aceste cazuri „percepţia necesităţii face legea”2.
O asemenea percep ie poate fi semnalul pentru o depenalizare de jure, prin dezincriminarea unor asemenea fapte, deoarece o multiplicare a unui asemenea comportament
tolerant poate aduce atingerea credibilit ii legii şi justi iei penale.
Care sunt îns criteriile dup care un comportament social trebuie incriminat sau
dezincriminat?
Nu exist o gril de criterii tehnico-juridice care s ofere un r spuns corespunz tor
acestei probleme, solu iile fiind „esen ialmente pragmatice şi conjuncturale”3, dictate de
oportunit ile politice ale momentului istoric dat. Se relev îns c incriminarea unor
fapte trebuie s constituie ultima ratio, pentru legiuitor, acesta intervenind prin mijloace
penale numai în m sura în care aceleaşi obiective nu pot fi atinse prin aplicarea altor
sanc iuni juridice.
O infla ie de norme de incriminare poate fi calea prin care statul de drept se
transform într-un stat poli ienesc, de tip autoritar sau chiar totalitar4. Pe de alt parte
multiplicarea normelor de incriminare face s se vorbeasc tot mai mult de un „risc
penal”5 pe care o anumit categorie social (întreprinz tori, organizatori etc.) trebuie s -l
aib în vedere la luarea deciziilor pe care le promoveaz .
Extremul liberalism las îns cet enii şi societatea f r protec ie.
1

R. Koering-Joulin, J-Fr. Seuvic, Droits fondamentaux et droit criminel, L’Actualite juridique – droit
administratif 20 julliet-20 aout 1998 special, p. 117.
2
Idem.
3
Ibidem, p. 118.
4
N.I. Tanoviceanu, Noile orientări ale legislaţiei noastre represive, Arhiva de drept public nr. 1/1940,
pp. 3-5.
5
R. Koering-Joulin, J-Fr. Seuvic, op. cit., p. 118.
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Incriminarea sau dezincriminarea unor fapte poate fi consecin a obliga iilor
interna ionale asumate de un stat prin ratificarea unor conven ii sau tratate interna ionale.

§ 2. Dreptul penal şi ştiinţa dreptului penal
5. DREPTUL PENAL CA SUBSISTEM AL SISTEMULUI JURIDIC NAŢIONAL
No iunea de „drept penal” deriv din cuvântul latin „directus” – în linie dreapt ,
drept (cu accep iunea târzie de drept, pentru c latinii foloseau pentru ceea ce azi noi
numim drept cuvântul „jus”).
Ca no iune echivalent se utilizeaz la doctrin şi no iunea de „drept criminal,
derivat de la latinescul crimen, -inis; învinuire, acuza ie, crim .
Ambele no iuni sunt folosite în doctrina penal str in : diritto penale şi diritto
criminale în doctrina italian 1, droit penal şi droit criminel2 în doctrina francez etc.
No iunea nu mai acoper 3 integral realitatea social pe care o denumeşte, dreptul
penal fiind ast zi mai mult decât o culegere de norme care prevede pedepse ori care
defineşte diferite specii de infrac iuni, cum ar sugera etimologia celor dou denomin ri
ale acestei ramuri de drept.

6. DENOTAŢII
Conceptul de drept penal este susceptibil de mai multe semnifica ii, desemnând
aspecte diferite ale fenomenului juridic în raport de anumite calificative ce se ataşeaz
acestui concept4.
Drept penal obiectiv – drept penal subiectiv
Dreptul penal obiectiv reprezint ansamblul normelor juridice care reglementeaz
reac ia social împotriva infrac iunilor, stabilind care fapte şi în ce condi ii constituie
infrac iuni, condi iile r spunderii penale şi sanc iunile penale aplicabile în cazul comiterii
acestor fapte. El are caracter general şi impersonal.
În antitez , dreptul penal subiectiv este o prerogativ sau putere acordat de normele
dreptului penal obiectiv unui subiect de drept de a ac iona sau de a pretinde altora s
ac ioneze într-un anumit mod. Existen a unui drept penal subiectiv (jus puniendi) este în
general contestat sau este ocolit de mul i autori, îns cât vreme se accept c faptele
prev zute de legea penal dau naştere unor raporturi juridice de drept penal, iar con inutul
oric rui raport juridic este determinat de drepturile şi obliga iile p r ilor, ar fi logic
sus inerea existen ei unor drepturi subiective, altfel raportul juridic ar fi lipsit de con inut.
Drept penal pozitiv – drept penal natural
No iunea de drept penal pozitiv este mai des uzitat pentru a desemna ansamblul de
norme edictate şi aflate în vigoare la un moment dat.

1

F. Antolisei, Mannuale de diritto penale. Parte generale, Ed. Dott. a Giuffre Milano 1991, p. 3.
2 R. Garraud, Precis de droit criminel, 9eme édition, Sirey, Paris 1907; R. Merle, A. Vitu, Traite de droit
criminel, Ed. Cujas Paris, 1972, p. 179.
3
M. Zolineak, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Funda iei „Chemarea”, Iaşi, 1992, p. 7.
4
Asupra sensurilor no iunii: V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, pp. 23-26 şi 33-34.

