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Cuvânt-înainte

Cursul Drept penal român. Partea generală este destinat studenţilor din
anul II de studiu de la Facultatea de Drept.
La elaborarea cursului au fost avute în vedere reglementările noului Cod
penal (Legea nr. 286/2009) şi ale Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare
a noului Cod penal.
Noile reglementări din Codul penal au fost examinate şi sistematizate pe
instituţiile fundamentale ale dreptului penal: infracţiunea, răspunderea penală şi
sancţiunile de drept penal.
Instituţiile de drept penal care au cunoscut o reglementare nouă au primit
un spaţiu generos în cadrul cursului, beneficiind de explicaţii mai ample, pentru
o cunoaştere de amănunt. În acest sens, ar putea fi enumerate problemele de:
aplicare a legii penale în timp şi spaţiu, noţiunea de „infracţiune”, cauzele
justificative şi de neimputabilitate, pedepsele accesorii şi pedepsele complementare, răspunderea penală a minorilor, răspunderea penală a persoanei
juridice ş.a.
Prin valorificarea opiniilor exprimate în literatura de specialitate s-a oferit
o deschidere pentru o mai bună cunoaştere a instituţiilor de drept penal de către
studenţi şi de către cei interesaţi.
Autorii
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ABREVIERI

I. Tratate, cursuri, monografii citate frecvent
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Vasiu, Adina Vl şceanu (autori), Explicaţii preliminare ale
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Titlul I

Aspecte generale
CAPITOLUL I

No iuni introductive
Secţiunea I
DREPTUL PENAL CA RAMUR DE DREPT
§ 1. No iunea dreptului penal

1. Preliminarii. O condiţie de existenţă a oricărei societăţi, din toate
timpurile şi peste tot în lume, a constituit-o apărarea valorilor sociale împotriva
faptelor periculoase pentru aceste valori, apărare de care depindea normala
convieţuire în societate. După apariţia statului, funcţia de apărare a valorilor
sociale esenţiale pe care se întemeiază şi dezvoltă societatea se realizează şi cu
ajutorul dreptului penal.
Interzicând faptele periculoase pentru valorile sociale şi prevăzând
sancţiunile aplicabile celor care săvârşesc astfel de fapte, dreptul penal
contribuie la apărarea acestor valori.
În sensul de mai sus, termenul drept penal este folosit pentru a denumi
ramura de drept ca sistem al normelor juridice penale ce reglementează relaţiile
de apărare socială; dar acelaşi termen, drept penal, se foloseşte şi pentru a
denumi ştiinţa dreptului penal ca ansamblu de idei, teorii, concepţii cu privire
la dreptul penal1.
Între cele două accepţiuni nu se poate pune semnul egalităţii, deşi între ele
există o legătură organică, obiectul ştiinţei dreptului penal fiind dreptul penal ca
ramură de drept.
În literatura juridică de specialitate străină, dreptul penal mai este denumit
şi drept criminal2, denumire ce derivă de la cuvântul latin crimen = crimă,
adică fapta infracţională interzisă.
1

A se vedea, pe larg, Costic Bulai, Bogdan Nicolae Bulai, Manual de drept penal,
Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 7.
2
Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1967.
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În aceeaşi ordine de idei, denumirea „drept penal” derivă de la cuvântul
latin poena = pedeapsă, deci de la sancţiunea aplicabilă pentru fapta interzisă.
Şi într-un sens şi în celălalt, denumirea s-ar referi doar la una dintre
instituţiile fundamentale ale acestei ramuri de drept, respectiv la pedeapsă ori la
faptă infracţională.
Având în vedere obiectul şi scopul reglementării juridice de apărare a valorilor sociale, s-a propus şi denumirea de drept al apărării sociale, denumire
care nu a avut susţinere în literatura de specialitate, fiindcă nu sugerează
specificul dreptului penal ca ramură de drept.
Considerăm că denumirea de „drept penal”, impunându-se în timp, îşi
păstrează actualitatea şi vigoarea, ea însemnând, atât în sens juridic penal, cât şi
în sens obişnuit, acelaşi lucru, o ramură distinctă a dreptului care reglementează
o activitate specifică – de apărare socială.

2. Defini ia dreptului penal. În literatura de specialitate, dreptul penal a

cunoscut şi cunoaşte o diversitate de definiţii determinate de subiectivismul
autorilor1. În definirea dreptului penal trebuie reţinute trăsăturile specifice ale
acestei ramuri de drept cu privire la obiect, metoda specifică de reglementare,
scopul acesteia, ca şi modul specific de realizare a acestui scop.
Având în vedere elementele de mai sus, aşa cum s-a susţinut în literatura
juridică de specialitate, apreciem că dreptul penal se poate defini ca: „sistemul
normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor
periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin
prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor care le săvârşesc”2.
Ca ramură de drept, dreptul penal nu reprezintă doar o sumă de norme juridice, ci un ansamblu de norme juridice structurat în sistem, după criterii ştiinţifice în jurul unor norme cu caracter de principiu şi pe instituţiile fundamentale
ale dreptului penal – infracţiunea, sancţiunile de drept penal şi răspunderea
penală.
Fiind o ramură distinctă a dreptului, dreptul penal are un obiect propriu de
reglementare, şi anume o categorie aparte de relaţii sociale, relaţii create în
jurul şi datorită valorilor sociale de a căror apărare depinde existenţa şi
dezvoltarea societăţii.
Pentru o informare cât mai largă a cititorului, prezentăm unele definiţii ale
dreptului penal cunoscute în literatura juridică de specialitate mai veche şi mai
nouă. Vom reda, pentru început, câteva dintre definiţiile date dreptului penal în
literatura juridică mai veche.
A se vedea, pe larg, şi alte definiţii în Viorel Paşca, Drept penal. Partea generală,
ediţia a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014, p. 14 şi urm.
2
C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 2.
1
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În cursul de Drept penal din 1912, prof. Ioan Tanoviceanu, pe care îl
putem socoti părintele dreptului penal român modern, definea dreptul penal ca
„acea ramură a dreptului public care se ocupă de infracţiuni şi de pedepsele ce
trebuiesc aplicate acelor care le comit”1. Interesante sunt şi definiţiile dreptului
penal date de alţi autori2, pe care prof. Tanoviceanu le-a reţinut în cursul său
din anul 1912.
În concepţia autorilor de la noi din perioada interbelică, dreptul penal a
fost definit diferit, astfel, marele penalist român prof. Vintilă Dongoroz aprecia
că denumirea de „drept penal” este susceptibilă de a avea mai multe înţelesuri:
drept penal pozitiv, obiectiv şi subiectiv, cu definiţii distincte3. Dreptul penal
pozitiv ar fi „totalitatea (ansamblul) normelor juridice care privesc
reglementarea reacţiunii represive la un moment dat într-un grup social
oarecare” sau prin drept penal se înţelegea „toate rânduielile juridice care
privesc faptele penale, sancţiunile penale şi modul lor de aplicare şi care se
găsesc în vigoare (existente) în momentul actual în legislaţiunea unui stat”.
Dreptul penal obiectiv este „substanţa juridică a regulilor de drept privitoare
la reacţia represivă, adică aceea ce decurge ca îndatoriri, restricţionări şi
consecinţe din normele care reglementează reacţia represivă”. Dreptul penal
subiectiv este „dreptul statului (societăţii) de a crea norme juridice sancţionate
cu pedepse (jus puendi)”.
O definiţie mai largă o întâlnim în monografia4 Infracţiunea penală şi
culpabilitatea a prof. N.T. Buzea, în care se arată că dreptul penal „constă în
acele legi de drept intern prin care popoarele, în virtutea suveranităţii şi în
1

I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. I, Atelierele grafice SOCEC & Co.
Societate anonimă, Bucureşti, 1912, p. 3.
2
Redăm câteva dintre aceste definiţii: 1) J. Ortolan, pe care prof. Tanoviceanu îl
consideră unul dintre fruntaşii ştiinţei penale franceze, definea dreptul penal „o concepţiune
a raţiunii omeneşti deduse din drepturile omului cu societatea, în care societatea are
facultatea de a face să sufere omul un rău din cauza violărei de drept penal pe care el a
comis-o”; 2) Immamuel Kant, marele filozof german, preciza „dreptul penal este dreptul
suveranului de a înflige o suferinţă supusului pentru infracţiunea sa”; 3) A. von
Feuerbach, socotit la acea vreme de prof. Tanoviceanu cel mai mare penalist al Germaniei,
considera că „Dreptul penal este ştiinţa drepturilor pe care legile penale le dă statului
contra supuşilor care le violează”; 4) Fr. Carrara, apreciat de către prof. Tanoviceanu
drept ilustru penalist italian, iar de către S. Sighele (autor italian), cel mai mare dintre
penaliştii clasici, definea dreptul penal: „Ştiinţa penală e căutarea limitelor interne şi
externe între care numai statul poate apăra drepturile oamenilor cu luarea unui drept”;
5) J.J. Rousseau: „Dreptul penal e mai mult sancţiunea celorlalte legi decât o specie
particulară de drept”.
3
Vintil Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediţiei din anul 1939), Asociaţia
Română de Ştiinţe Penale şi Editura Societăţii Tempus, Bucureşti, 2000, p. 21 şi urm.
4
Citată de Florin Streteanu, Tratat de Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 2.

23

