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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

Lucrarea intitulat  „Drept penal, partea general ” este destinat  în principal 
studen ilor de la facult ile de ştiin e juridice, constituind o nou  încercare 
elaborat  de autor ca urmare a pred rii acestei discipline studen ilor de la drept. 
Ea reprezint  o dezvoltare a notelor de curs şi aduce îmbun t iri substan iale 
edi iilor anterioare printr-o abordare exhaustiv  a unor institu ii de drept penal - 
parte general  şi o actualizare a legisla iei penale în materie. 

Cursul are în vedere lucr ri ştiin ifice valoroase, eviden iate în notele de 
trimitere şi în bibliografia selectiv , practica judiciar  în materie, precum şi 
dispozi iile Codului penal român în vigoare, cu toate modific rile survenite pân  
în luna august 2012.  

Astfel, fa  de edi ia anterioar , au fost avute în vedere şi prevederile Legii nr. 
27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal în vigoare şi a Legii nr. 
289/2009 privind noul Cod penal, referitoare la eliminarea prescrip iei r spunderii 
penale şi a prescrip iei execut rii pedepsei pentru infrac iunile de omor, precum şi 
pentru infrac iunile inten ionate care au avut ca urmare moartea victimei.1 

De asemenea, au fost avute în vedere şi prevederile Legii nr. 63/2012 pentru 
modificarea şi completarea Codului penal în vigoare şi a Legii nr. 289/2009 
privind noul Cod penal, referitoare la confiscarea extins . În acest fel, a fost 
transpus art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/ JAI privind confiscarea produselor 
instrumentelor şi altor bunuri aflate în leg tur  cu criminalitatea.2  

 Aceste modific ri legislative, comentate prin prisma aplic rii legii penale în 
timp şi spa iu dar şi prin unele referin e critice sau apreciative, au fost raportate la 
unele solu ii controversate din practica judiciar , fiind înso ite de propuneri de 

lege ferenda. 

Cursul a fost completat cu dispozi iile noului Cod penal român, chiar dac  
acesta nu a intrat în vigoare deocamdat . Legea de punere în aplicare a noului Cod 
penal, aflat  în prezent în proces de dezbatere parlamentar , va stabili data intr rii 
în vigoare a acestuia, dar şi modific ri substan iale ale unor dispozi ii din noul 
cod, la care vom face referire în curs. 

Astfel, au fost men inute toate comentariile referitoare la actuala regle-
mentare, care au fost înso ite de citarea şi analiza succint  a prevederilor noului 

                                                 
1 Legea nr. 27 din 16 martie 2012, publicat  în M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012. 
2 Legea nr. 63 din 17 aprilie 2012, publicat  în M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012. 
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Cod penal.1 În acest mod, au fost eviden iate aspectele diferen iale ale celor dou  
coduri penale, precum şi problemele ridicate de aplicarea legii penale române în 
timp. 

Începând cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal, situa iile tranzitorii vor fi 
rezolvate conform regulii mitior lex, ceea ce înseamn  c  în practic  se vor aplica 
ambele coduri penale, respectând principiile aplic rii legii de dezincriminare şi a 
legii penale mai favorabile, pân  la rezolvarea tuturor cazurilor de succesiune a 
legii penale în timp. 

Acest studiu comparativ scoate în eviden  faptul c  noul Cod penal introduce 
institu ii noi, elimin  paralelismele şi aduce corective actualelor reglement ri. În 
acest fel, sunt transpuse în legisla ia penal  român  reglement rile adoptate la 
nivelul Uniunii Europene, având drept consecin  o bun  cooperare judiciar  în 
materie penal . 

Pornind de la analiza codului penal în vigoare, sunt prezentate dispozi iile 
noului Cod penal, con inutul noilor institu ii, precum şi elementele care le 
diferen iaz  sau particularizeaz  în raport de actuala reglementare. 

Aşadar, chiar dac  lucrarea este destinat , în principal, studen ilor în drept şi 
încearc  s  r spund  unor cerin e de ordin didactic, ea poate prezenta interes 
pentru practicienii şi teoreticienii din domeniul dreptului sau pentru absolven ii 
care urmeaz  un masterat sau o alt  form  de perfec ionare profesional , deoarece 
con ine elementele teoretice de baz  şi referin ele bibliografice necesare 
perfec ion rii cunoştin elor în domeniu. 

    
 

Prof. univ. dr. VALENTIN MIRIŞAN 
 

                                                 
1 Noul Cod penal al României (Legea nr. 286/2009), publicat în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 

2009, care va intra în vigoare la o dat  care va fi stabilit  în legea pentru punerea în aplicare a 
acestuia. 
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ABREVIERI 

 
 

alin.   =  alineat 
art.   =  articol 
C. pr. civ.  =  Codul de procedur  civil  
dec.   =  decizia 
Dreptul  =  revista „Dreptul” 
ed.   =  edi ie 
Ed.   =  Editura 
H.G.   =  Hot rârea Guvernului României 
ibidem  =  în acelaşi loc (în aceeaşi lucrare) 
idem   =  aceeaşi referin  (acelaşi autor) 
infra   =  mai jos (dedesubt) 
Juridica  =  revista „Juridica” 
lit.   =  litera 
M. Of.  =  Monitorul Oficial al României, partea I 
n.n.   =  nota noastr  (a autorului) 
nr.   =  num rul 
O.G.   =  Ordonan a Guvernului României 
op. cit.  = opera citat  
O.U.G.  =  Ordonan a de urgen  a Guvernului României 
p.   =  pagina 
PR   =  „Pandectele române” 
pct.  =  punctul 
RDP   =  revista de drept Penal 
supra  =  mai sus (deasupra) 
urm.   =  urm toarele 
vol.   =  volumul 
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CAPITOLUL I 
DEFINIŢIA, OBIECTUL, SCOPUL, TRĂSĂTURILE SPECIFICE 

ŞI LOCUL DREPTULUI PENAL ÎN SISTEMUL  
DREPTULUI ROMÂNESC 

§ 1. DEFINIŢIA DREPTULUI PENAL 

Dreptul penal, ca domeniu de studiu, este dificil de definit, întrucât o defini ie 
presupune tratarea unor institu ii, re inerea elementelor esen iale şi a corela iilor 
semnificative dintre acestea. Dificultatea formul rii unei defini ii este cu atât mai 
evident  cu cât ramura de drept şi ştiin a dreptului penal s-au format, au evoluat şi 
au înregistrat schimb ri semnificative de la o epoc  la alta, de-a lungul evolu iei 
societ ii umane.  

De asemenea, dreptul penal, ca ştiin  şi ca ramur  de drept, difer  de la stat la 
stat, în func ie de specificul legisla iei penale şi de politica penal  a fiec rui stat. 
În prezent, cu toat  diversitatea dreptului penal european, exist  şi un drept penal 
comunitar bazat pe tratate şi conven ii interna ionale, care are la baz  cooperarea 
statelor europene pe temeiul Conven iei Europene pentru drepturile omului.1 
Desigur, este vorba de normele de drept comunitar penal adoptate de statele 
membre ale Uniunii Europene, care şi-au creat în plan institu ional organisme 
specifice, cum ar fi: Parlamentul european, Consiliul, Comisia, Curtea de justi ie 
şi Curtea de Conturi.2 

În raport de aceste schimb ri, defini iile au fost diverse şi au avut limite şi 
modific ri în consecin . În continuare, ne vom opri asupra defini iei dreptului 
penal, ca ramur  de drept şi ca ştiin  a dreptului românesc. 

Dreptul penal este acea ramur  a sistemului de drept românesc care cuprinde 
totalitatea normelor juridice prin care se arat  în ce condi ii o fapt  este 
infrac iune, felul acestor infrac iuni, sanc iunile ce se aplic  în cazul comiterii lor, 
precum şi r spunderea penal , în vederea ap r rii ordinii de drept în România 
împotriva unor asemenea fapte. 

Acest ansamblu de norme juridice este structurat într-un sistem, în jurul 
institu iilor fundamentale ale dreptului penal - infrac iunea, sanc iunile penale şi 
r spunderea penal .  

Dreptul penal, ca ramur  de drept, are dou  p r i componente: partea general  
şi partea special . Prima se refer  la norma penal , infrac iunea, sanc iunile penale 

                                                 
1 J. Pradel, G. Corstens, Droit penal europeen, Edition Dalloz, 1999, Paris – lucrare de 

referin , care se refer  la diversitatea dreptului penal european, la dreptul penal izvorât din 
Conven ia european  pentru drepturile omului, la dreptul penal şi dreptul comunitar etc. 

2 G. Antoniu, Dreptul penal şi integrarea europeană, în RDP nr. 3/2001, p. 9-45. 
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şi r spunderea penal , în timp ce a doua priveşte incriminarea fiec rei infrac iuni. 
Leg tura dintre aceste p r i este evident , ele formând un tot unitar.  

Ştiin a dreptului penal cuprinde ansamblul de idei, teorii şi concep ii cu 
privire la dreptul penal şi institu iile sale. La fel ca dreptul penal ca ramur  de 
drept unitar , ştiin a dreptului penal este unic , chiar dac  are dou  p r i distincte - 
partea general  şi partea special .  

Existen a unor raporturi între dreptul penal şi alte ramuri de drept determin  
acelaşi gen de raporturi şi între ştiin a dreptului penal şi celelalte ştiin e de ramur  
normative (drept procesual penal, drept constitu ional, drept civil, drept 
administrativ etc.) şi nenormative (criminologie, criminalistic , psihologie judiciar , 
psihiatrie judiciar , penologia şi ştiin a penitenciar , medicina legal  etc.). 

 Conceptul de drept penal are şi alte semnifica ii, dup  cum urmeaz : 
 drept penal material (substan ial) şi drept penal formal (procesual); se face 
deosebirea între dreptul penal ca ramur  de drept şi dreptul procesual penal, 
ca sistem de norme care reglementeaz  procesul penal; 
 drept penal pozitiv (normele juridice aflate în vigoare) şi drept penal natural 
(o stare ideal , o aspira ie care orienteaz  conştiin a social ); 
 drept penal obiectiv (ca sistem de norme juridice, astfel cum a fost definit 
mai sus) şi drept penal subiectiv (ca putere acordat  de normele juridice unui 
subiect de drept de a pretinde altora s  ac ioneze într-un anumit fel. 

§ 2. OBIECTUL DREPTULUI PENAL 

Este format din raporturile sociale de ap rare împotriva criminalit ii, ce se 
nasc între stat şi infractor sau f ptuitor, ca urmare a comiterii unei fapte prev zute 
de legea penal  sau a unei infrac iuni, în vederea tragerii la r spundere penal  a 
acestuia din urm  prin aplicarea pedepselor sau a celorlalte m suri penale. 
Acestea sunt denumite rela ii de represiune penal . 

În literatura de specialitate se face distinc ie între rela iile de ap rare social , 
rela iile de represiune şi rela iile de ap rare social  – represive şi de conformare, 
toate constituind obiect al dreptului penal.1 

Astfel, se sus ine cu temei c  rela iile de ap rare social  constituie obiect de 
reglementare pentru dreptul penal, deoarece normele penale arat  faptele 
periculoase pentru societate şi sanc iunile penale aplicabile persoanelor care comit 
infrac iuni. 

De asemenea, se consider  c  obiectul dreptului penal este format şi din 
rela iile de ap rare social  represive şi de conformare, care se nasc din momentul 
intr rii în vigoare a legii penale. În acest mod, dreptul penal cap t  un rol 
preponderent preventiv în ap rarea valorilor sociale prev zute de lege.2 

                                                 
1 C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român, partea generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010, p. 21. 
2 N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 251. 
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Iat  cum o rela ie de ap rare social , de conformare, se poate transforma într-o 
rela ie de conflict între stat şi infractor, care impune restabilirea ordinii de drept, 
în cadrul c reia infractorului i se aplic  o sanc iune penal  pentru fapta s vârşit . 

În dreptul penal român are prioritate func ia preventiv-educativ , dar cea 
sanc ionatoare intervine când unele valori sociale cum ar fi statul, persoana, 
proprietatea etc. sunt lezate prin infrac iuni. 

În consecin , obiectul dreptului penal cuprinde toate rela iile sociale la care 
am f cut referire şi nu se opreşte numai la rela iile de conflict. 

§ 3. SCOPUL DREPTULUI PENAL 

Scopul dreptului penal este definit chiar în art. 1 din Codul penal, în sensul c  
„legea penal  ap r  împotriva infrac iunilor România, suveranitatea, indepen-
den a, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libert ile 
acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”.1 

 Noul Cod penal nu mai defineşte scopul legii penale, pe considerentul c  
enumerarea valorilor sociale pe care le ap r  legea penal  (actuala reglementare) 
are un caracter exemplificativ.2 Valorile sociale neenumerate sunt sintetizate prin 
sintagma „întreaga ordine de drept”, ceea ce înseamn  c  pentru a le cunoaşte 
trebuie s  apel m la toate normele de incriminare, indiferent unde îşi au sediul: 
codul penal, legi penale speciale şi legi nepenale care cuprind şi dispozi ii penale. 

Un alt argument a fi c  nu a existat tradi ie de reglementare în legisla iile române 
anterioare şi nici în legisla iile penale moderne europene (Fran a, Germania, Italia, 
Spania etc.). 

Din modul de formulare a acestui articol, rezultă că legea penală apără 
interesele tuturor membrilor societăţii, iar dreptul penal, prin valorile sociale pe 
care le apără, are un rol activ în apărarea, consolidarea şi dezvoltarea societăţii 
româneşti. 

§ 4. DREPTUL PENAL – INSTRUMENT AL POLITICII PENALE 

Politica penală face parte din politica generală a statului român şi priveşte 
măsurile şi mijloacele ce trebuie adoptate şi aplicate în vederea prevenirii şi 
combaterii fenomenului infracţional pe o perioadă determinată. Între politica 
generală a statului şi politica penală a acestuia trebuie să existe o deplină 
concordanţă pentru ca mijloacele de prevenire şi combatere a criminalităţii să 
aibă deplină eficienţă. 

                                                 
1 Reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996, publicat  în M. Of. nr. 289 

din 14 noiembrie 1996. 
2 Noul Cod penal al României, adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicat în M. Of. nr. 510 din 

24 iulie 2009, care va intra în vigoare la o dat  care va fi stabilit  în legea pentru punerea în 
aplicare a acestuia. 
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În consecinţă, dreptul penal este un instrument al politicii penale care, 
pentru a-şi realiza scopul, trebuie să îndeplinească următoarele sarcini: 

 să asigure prevenirea infracţiunilor prin mijloacele generale şi specifice de 
prevenire, cum ar fi: incriminarea faptelor periculoase pentru societate şi 
stabilirea prin lege a sancţiunilor penale; 
 să asigure cadrul legal pentru realizarea funcţiei de apărare socială în 
vederea ocrotirii valorilor sociale, dar şi a făptuitorilor împotriva abuzu-
rilor la care ar putea fi supuşi din partea organelor statului; 
 să protejeze şi să dezvolte noile valori şi relaţii sociale ale statului, în 
formele consacrate de Constituţia României, respectiv statul de drept, 
drepturile fundamentale ale omului, proprietatea etc.   

§ 5. TRĂSĂTURILE SPECIFICE ALE DREPTULUI PENAL 

Principalele tr s turi specifice ale dreptului penal, care izvor sc din realit ile 
economice, politice şi sociale din România şi reg site în dispozi iile dreptului 
penal, sunt urm toarele:  

a. Raporturile sociale se nasc între stat şi persoanele care s vârşesc fapte 
prev zute de legea penal ; 

b. Sanc iunile prev zute de legea penal  difer  de orice alte sanc iuni şi m suri 
juridice; ele îndeplinesc un dublu rol: preventiv-educativ şi sanc ionator, 
fiind aplicate numai de instan ele de judecat  în cadrul procesului penal; 

c. Scopul dreptului penal are un caracter specific în raport cu alte ramuri de 
drept, deoarece ap r  valorile men ionate împotriva unor fapte prev zute de 
legea penal , care constituie cele mai grave fapte antisociale; 

d.  Prin specificul raporturilor juridice reglementate, dreptul penal apar ine 
dreptului public, instituind raporturi de putere sau de autoritate ,iar regulile 
de conduit  stabilite pentru destinatarii legii sunt imperative;  

e. Este un drept unitar, deşi normele sale sunt prev zute atât în codul penal cât 
şi în alte acte normative extrapenale. În acest sens, art.141 din Codul penal, 
defineşte legea penal  ca orice dispozi ie cu caracter penal cuprins  în legi 
sau decrete. 

  Noul Cod penal defineşte legea penală în art. 173: „orice dispozi ie cu 
caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonan e de urgen ă sau alte acte 
normative care la data adoptării lor aveau putere de lege”  

În func ie de specificul reglement rii şi de întinderea domeniului s u de 
aplicare, se face distinc ie între dreptul penal - parte general  şi dreptul penal - 
parte special . 

Partea general  a dreptului penal cuprinde norme generale ce vizeaz  con-
di iile de incriminare şi de sanc ionare a faptelor penale, scopul şi limitele de apli-
care a legii penale, conceptul, tr s turile şi principalele modalit i a infrac iunilor, 
regimul penal al r spunderii penale, categoriile de pedepse, cauzele care înl tur  
caracterul penal al faptei etc. 



Capitolul I. Defini ia,obiectul, scopul şi trăsăturile specifice dreptului penal 13 

Partea special  se refer  la acele reglement ri cu caracter strict incriminator, 
care stabilesc con inuturile diferitelor infrac iuni individuale. 

Studierea celor dou  p r i ale dreptului penal, care formeaz  un tot unitar, ca 
discipline distincte se face numai din necesit i didactice. Deci, nu suntem în 
prezen a a dou  drepturi penale distincte, aşa cum sunt denumite de unii autori în 
literatura juridic 1. De altfel şi dreptul procesual penal are dou  p r i, dar nu se 
consider  c  exist  dou  drepturi procesual - penale, unul general şi altul special. 
De men ionat, c  şi ştiin a dreptului penal este unic , chiar dac  are dou  p r i – 
partea general  şi partea special . 

§  6. LOCUL DREPTULUI PENAL ÎN SISTEMUL DREPTULUI 
ROMÂNESC 

Dreptul penal, ca ramur  distinct  a dreptului intern românesc, ap r  ordinea 
de drept împotriva faptelor cu cel mai ridicat grad de pericol social. Ilicitul penal, 
infrac iunea, fapta prev zut  de legea penal  determin  folosirea unor metode şi 
mijloace juridice specifice de ocrotire a diverselor valori sociale. Astfel, sunt 
ap rate şi valori sociale care sunt reglementate de alte ramuri de drept, cum ar fi: 
proprietatea, familia, siguran a transporturilor etc. în m sura în care faptele sunt 
încriminate ca infrac iuni. Dreptul penal, ramur  autonom  şi specific  în 
peisajul reglement rilor juridice, se afl  într-o strâns  leg tur  cu alte ramuri de 
drept, cum ar fi: dreptul constitu ional, dreptul procesual penal, dreptul civil etc. 

Dreptul constitu ional stabileşte prin normele sale valorile esen iale pentru 
configurarea ordinii de drept în ansamblul ei. Normele penale incrimineaz  faptele 
periculoase pentru stat, pentru ordinea de drept etc. consacrate prin normele de 
drept constitu ional. 

Dreptul penal material sau substan ial se afl  în interac iune cu dreptul 
procesual penal, care stabileşte regulile de baz  prin intermediul c rora se 
organizeaz  descoperirea, urm rirea, judecarea şi sanc ionarea celor care 
s vârşesc infrac iuni. 

De asemenea, dreptul penal interfereaz  şi cu dreptul civil în ceea ce priveşte 
ap rarea rela iilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale (obiect de 
reglementare a dreptului civil), Aceste valori sunt protejate şi prin mijloace 
specifice de drept penal (sanc iunile penale) împotriva faptelor periculoase. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 R. Merle, A. Vitu, Traite de droit criminele, Droit penal general et procedure penale, Paris, 

Ed. Cujas, 1967, p. 94 şi urm. 


