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Prefaþã la ediþia a VII-a

Prezenta culegere de probleme se adreseazã, în principal, studenþilor juriºti, dar ar
putea fi utilizatã cu folos ºi de tinerii juriºti care doresc sã aprofundeze cunoaºterea
instituþiilor dreptului penal.

Lucrarea este conceputã ca o completare necesarã a cursului de drept penal, partea
generalã ºi are ca scop înlesnirea cunoaºterii instituþiilor dreptului nostru penal, pornind
de la problemele care s-au ridicat în practicã în interpretarea ºi aplicarea dispoziþiilor
legii penale. Formularea problemelor s-a fãcut pe baza datelor menþionate în hotãrârile
judecãtoreºti publicate în literatura de specialitate. S-a urmãrit prin aceasta ca studenþii
sã ia cunoºtinþã de realitatea fenomenului infracþional, în diferitele manifestãri concrete
ale acestuia, de sursa, atât obiectivã cât ºi subiectivã, a problemelor ridicate în practicã,
precum ºi de modul cum acestea au fost soluþionate de organele noastre judiciare.

Lucrarea cuprinde douã pãrþi. În partea I sunt prezentate problemele, în ordinea
textelor din Codul penal. Am considerat necesar sã reproducem, în aceastã parte a
lucrãrii, textele din partea generalã a Codului penal, dând astfel posibilitatea studenþilor
sã raporteze problemele la dispoziþiile legale în legãturã cu care au fost ridicate.

S-a þinut seama de modificãrile aduse legislaþiei penale pânã la 1 octombrie 2012.
Partea a II-a a lucrãrii cuprinde soluþiile problemelor ºi literatura de specialitate

alcãtuitã din articole, studii, note ºi comentarii privitoare la diferite instituþii ale pãrþii
generale a dreptului penal. Am considerat utilã cunoaºterea de cãtre studenþi mai ales
a notelor ºi comentariilor scrise pe marginea soluþiilor date în practica judiciarã, fiind
convinºi cã aceasta le poate înlesni înþelegerea evoluþiei atât a jurisprudenþei, cât ºi a
gândirii juridice în domeniul dreptului penal.

Soluþiile problemelor sunt cele pe care autorii le-au considerat conforme cu principiile
general admise în ºtiinþa dreptului penal. Ele coincid în cea mai mare parte cu acelea date
în practicã problemelor respective, dar uneori se deosebesc. În astfel de situaþii, s-au
fãcut menþiuni asupra deosebirilor existente, iar prin trimiterile care se fac, în toate cazurile,
la hotãrârile judecãtoreºti, în care au fost pronunþate soluþii discutabile, studenþii au
posibilitatea sã identifice ºi sã studieze acele hotãrâri, pentru ca apoi sã compare soluþiile
ºi sã aprecieze singuri care dintre acestea se apropie mai mult de adevãr.

În fine, în lucrare am inclus ºi o bibliografie selectivã, cuprinzând literaturã românã
ºi strãinã, care poate folosi celor interesaþi în aprofundarea studiului dreptului penal, în
pregãtirea concursurilor profesionale ºi în genere pentru specializare în domeniul
dreptului penal.

În prezenta ediþie au fost introduse ºi probleme din practica judiciarã a ultimilor
ani.

AUTORII



PARTEA I

PROBLEME DE DREPT PENAL
(în ordinea textelor din Codul penal)



CODUL PENAL

Adoptat prin Legea nrAdoptat prin Legea nrAdoptat prin Legea nrAdoptat prin Legea nrAdoptat prin Legea nr. 15/1968. 15/1968. 15/1968. 15/1968. 15/1968
Publicat în B. OfPublicat în B. OfPublicat în B. OfPublicat în B. OfPublicat în B. Of. nr. nr. nr. nr. nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968. 79-79 bis din 21 iunie 1968. 79-79 bis din 21 iunie 1968. 79-79 bis din 21 iunie 1968. 79-79 bis din 21 iunie 1968
Republicat în B. OfRepublicat în B. OfRepublicat în B. OfRepublicat în B. OfRepublicat în B. Of. nr. nr. nr. nr. nr. 55-56 din 23 aprilie 1973. 55-56 din 23 aprilie 1973. 55-56 din 23 aprilie 1973. 55-56 din 23 aprilie 1973. 55-56 din 23 aprilie 1973

Republicat în M. OfRepublicat în M. OfRepublicat în M. OfRepublicat în M. OfRepublicat în M. Of., P., P., P., P., Partea I, nrartea I, nrartea I, nrartea I, nrartea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul
Legii nrLegii nrLegii nrLegii nrLegii nr. 140/1996. 140/1996. 140/1996. 140/1996. 140/19961)1)1)1)1)

1) Codul penal a fost modificat ºi completat ulterior prin:
- Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri (M. Of. nr.

362 din 3 august 2000);
- Legea nr. 197/2000 pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Codul penal (M. Of.

nr. 568 din 15 noiembrie 2000);
- O.U.G. nr. 207/2000 privind modificarea ºi completarea Codului penal ºi a Codului de

procedurã penalã (M. Of. nr. 594 din 22 noiembrie 2000), suspendatã parþial, pânã la aprobarea sa
prin lege, prin O.U.G. nr. 295/2000 (M. Of. nr. 707 din 30 decembrie 2000) ºi aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 456/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001);

- O.U.G. nr. 10/2001 pentru modificarea ºi completarea O.U.G. nr. 271/2000 privind regimul
activitãþilor de transport, comercializare ºi recuperare a þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului
lichid ºi stabilirea regimului de urmãrire ºi judecare în procedurã urgentã a unor fapte penale (M.
Of. nr. 62 din 6 februarie 2001), aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 20/2002 (M. Of.
nr. 59 din 28 ianuarie 2002);

- O.U.G. nr. 89/2001 pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Codul penal referitoare
la infracþiuni privind viaþa sexualã (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 61/2002(M. Of. nr. 65 din 30 ianuarie 2002) (dispoziþiile tranzitorii din
art. II al O.U.G. nr. 89/2001 au fost declarate neconstituþionale prin Decizia Curþii Constituþionale nr.
303/2001 (M. Of. nr. 809 din 17 decembrie 2001);

- Legea nr. 169/2002 privind modificarea ºi completarea Codului penal, a Codului de procedurã
penalã ºi a unor legi speciale (M. Of. nr. 261 din 18 aprilie 2002);

- O.U.G. nr. 58/2002 privind modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Codul penal referitoare
la infracþiuni contra demnitãþii ºi infracþiuni din Codul de procedurã penalã (M. Of. nr. 351 din 27 mai
2002), aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 160/2005 (M. Of. nr. 470 din 2 iunie 2005);

- O.U.G. nr. 93/2002 pentru modificarea ºi completarea Codului penal (M. Of. nr. 453 din 27
iunie 2002), aprobatã prin Legea nr. 574/2002 (M. Of. nr. 787 din 30 octombrie 2002);

- O.U.G. nr. 143/2002 pentru modificarea ºi completare unor dispoziþii din Codul penal ºi unele
legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale (M. Of. nr. 804 din 5
noiembrie 2002), aprobatã prin Legea nr. 45/2003 (M. Of. nr. 51 din 29 ianuarie 2003);

- O.U.G. nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal (M. Of. nr. 1115 din 27 noiembrie
2004), aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 85/2005 (M. Of. nr. 303 din 12 aprilie 2005);

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri
adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);

- Legea nr. 278/2006 pentru modificarea ºi completarea Codului penal, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea altor legi (M. Of. nr. 601 din 12 iulie 2006). Potrivit art. VIII din Legea nr.
278/2006, „Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu excepþia prevederilor privind persoana juridicã, ce intrã în vigoare la
90 de zile de la data publicãrii.”;

- O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã, precum
ºi pentru modificarea altor legi (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006);

- Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal (M. Of. nr. 841 din 8 decembrie
2007);

- Legea nr. 58/2008 (M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008);
- O.U.G. nr. 198/2008 (M. Of. nr. 824 din 8 decembrie 2008), aprobatã, cu modificãri, prin

Legea nr. 93/2010 (M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010);
- Legea nr 202/2010 (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
- Legea nr 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);
- Legea nr 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012).



PARTEA GENERALÃ

TITLUL I

LEGEA PENALÃ
ªI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I

Dispoziþii preliminare

Scopul legii penale Art. 1. Legea penalã apãrã, împotriva infracþiunilor,
România1), suveranitatea, independenþa, unitatea ºi
indivizibilitatea statului, persoana, drepturile ºi libertãþile
acesteia, proprietatea2), precum ºi întreaga ordine de drept.

Legalitatea
incriminãrii

Art. 2. Legea prevede care fapte constituie infracþiuni,
pedepsele ce se aplicã infractorilor ºi mãsurile ce se pot
lua în cazul sãvârºirii acestor fapte.

CAPITOLUL II

Limitele aplicãrii legii penale

Secþiunea I

Aplicarea legii penale în spaþiu

Teritorialitatea
legii penale

Art. 3. Legea penalã se aplicã infracþiunilor sãvârºite pe
teritoriul României.

Personalitatea
legii penale

Art. 4. Legea penalã se aplicã infracþiunilor sãvârºite în
afara teritoriului þãrii, dacã fãptuitorul este cetãþean român
sau dacã, neavând nicio cetãþenie, are domiciliul în þarã.

1) Potrivit Constituþiei, denumirea þãrii este România.
2) Potrivit Constituþiei (art. 136 al. 1 ºi 2), proprietatea este publicã sau privatã. Proprietatea publicã

este garantatã ºi ocrotitã prin lege ºi aparþine statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale, iar potrivit
art. 44 al. 2 din Constituþie, proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în mod egal de lege, indiferent
de titular. Legea penalã apãrã în mod egal proprietatea, împotriva infracþiunilor, indiferent de formele
de proprietate ºi de titular.
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Realitatea legii
penale

Art. 5. (1) Legea penalã se aplicã infracþiunilor sãvârºite
în afara teritoriului þãrii, contra siguranþei statului român,
sau contra vieþii unui cetãþean român, ori prin care s-a adus
o vãtãmare gravã integritãþii corporale sau sãnãtãþii unui
cetãþean român, când sunt sãvârºite de cãtre un cetãþean
strãin sau de o persoanã fãrã cetãþenie care nu domiciliazã
pe teritoriul þãrii.

(2) Punerea în miºcare a acþiunii penale pentru
infracþiunile prevãzute în alineatul precedent se face numai
cu autorizarea prealabilã a procurorului general.

Universalitatea
legii penale

Art. 6. (1) Legea penalã se aplicã ºi altor infracþiuni decât
celor prevãzute în art. 5 al. 1, sãvârºite în afara teritoriului
þãrii, de un cetãþean strãin sau de o persoanã fãrã cetãþenie
care nu domiciliazã pe teritoriul þãrii, dacã:

a) fapta este prevãzutã ca infracþiune ºi de legea penalã
a þãrii unde a fost sãvârºitã;

b) fãptuitorul se aflã în þarã.
(2) Pentru infracþiunile îndreptate împotriva intereselor

statului român sau contra unui cetãþean român, infractorul
poate fi judecat ºi în cazul când s-a obþinut extrãdarea lui.

(3) Dispoziþiile alineatelor precedente nu se aplicã în
cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a sãvârºit
infracþiunea, existã vreo cauzã care împiedicã punerea în
miºcare a acþiunii penale sau continuarea procesului penal
ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executatã
ori este consideratã ca executatã. Când pedeapsa nu a fost
executatã sau a fost executatã numai în parte, se procedeazã
potrivit dispoziþiilor legale privitoare la recunoaºterea
hotãrârilor strãine.

Legea penalã ºi
convenþiile
internaþionale

Art. 7. Dispoziþiile cuprinse în art. 5 ºi 6 se aplicã, dacã
nu se dispune altfel printr-o convenþie internaþionalã.

Imunitatea de
jurisdicþie

Art. 8. Legea penalã nu se aplicã infracþiunilor sãvârºite
de cãtre reprezentanþii diplomatici ai statelor strãine sau de
alte persoane care, în conformitate cu convenþiile
internaþionale, nu sunt supuse jurisdicþiei penale a statului
român.

Extrãdarea Art. 9. Extrãdarea se acordã sau poate fi solicitatã pe
bazã de convenþie internaþionalã, pe bazã de reciprocitate
ºi, în lipsa acestora, în temeiul legii.



19PARTEA I – PROBLEME DE DREPT PENAL

—— Probleme din practica judiciarã —————

1.1.1.1.1. În sarcina lui E.M. s-a reþinut faptul cã, în timp ce se afla la pescuit pe Marea
Neagrã împreunã cu alþi pescari, printr-o manevrã greºitã a bãrcii pe care o conducea, a
determinat cãderea în mare a lui O.I. Din cauza unei lovituri suferite în cãdere ºi a valurilor
mari, O.I. nu a putut sã înoate ºi nu a putut fi salvat, gãsindu-ºi moartea prin înec.

Sã se arate dacã fapta de ucidere din culpã, sãvârºitã de E.M., cade sau nu sub
incidenþa legii noastre penale.

2. 2. 2. 2. 2. M.P., cetãþean italian aflat în excursie turisticã în þara noastrã, conducând neatent
autoturismul proprietatea sa, a produs un accident de circulaþie în care a fost ucis
cetãþeanul german K.W., aflat ºi el ca turist în þara noastrã.

Sã se arate dacã fapta cade sau nu sub incidenþa legii noastre penale ºi dacã
fãptuitorul poate pretinde sã i se aplice legea penalã italianã, care îi este mai favorabilã.

3.3.3.3.3. I.C., M.A. ºi G.I., marinari pe un cargou românesc, în timpul unei escale în
portul Singapore, au sustras de la bordul navei, care transporta mãrfuri din R.P.D.
Coreeanã, un numãr de 8 bare de zinc pe care le-au vândut unor localnici.

Sã se arate dacã fapta celor trei marinari cade sau nu sub incidenþa legii penale
române ºi pe ce temei legal.

4. 4. 4. 4. 4. În sarcina inculpatului M.N. s-a reþinut faptul cã a trecut fraudulos frontiera în
Iugoslavia ºi, fiind prins de autoritãþile iugoslave, a fost trimis în judecatã ºi condamnat
pentru infracþiunea de trecere ilegalã a frontierei, iar dupã executarea pedepsei a fost
predat autoritãþilor române.

Fiind trimis în judecatã pentru trecerea frauduloasã a frontierei române, M.N. a
fost condamnat la pedeapsa cu închisoare. Totodatã instanþa, constatând cã inculpatul
a comis infracþiunea de trecere frauduloasã a frontierei române în concurs cu
infracþiunea de trecere frauduloasã a frontierei iugoslave, a procedat la recunoaºterea
hotãrârii judecãtoreºti iugoslave ºi, prin aplicarea dispoziþiei din art. 36 al. 3 C.p., a
scãzut, din pedeapsa aplicatã de ea, durata pedepsei executate în Iugoslavia.

Sã se arate dacã soluþia pronunþatã este corectã.

5.5.5.5.5. În timpul unei cãlãtorii în Italia, cetãþeanul român G.B. a fost jefuit ºi ucis de un
infractor H.Y, având cetãþenie marocanã, care, fiind judecat de instanþele italiene, a
fost condamnat la 15 ani de închisoare.

Sã se arate daca H.Y. ar putea fi judecat ºi de instanþele judecãtoreºti din România
pentru infracþiunea sãvârºitã.

6. 6. 6. 6. 6. E.K., membru al personalului diplomatic al unei ambasade strãine la Bucureºti,
conducând neatent un autoturism pe ºoseaua Bucureºti-Ploieºti, a comis un accident
de circulaþie în urma cãruia victima I.G. a suferit o vãtãmare gravã a integritãþii corporale.

Sã se arate dacã E.K. poate fi tras la rãspundere penalã pentru infracþiunea sãvârºitã.

——————     ——————


