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Cuvânt-înainte 

Problematica erorii asupra normei juridice şi mai ales asupra 
normei penale abordată în lucrarea de faţă, care reprezintă teza de 
doctorat a autoarei, susţinută public la 8 februarie 2006, se înscrie 
printre chestiunile deosebit de actuale ale reformei legislaţiei penale 
române. Se ştie că legea penală din 1969 s-a situat pe o anumită 
poziţie în această privinţă, în timp ce noul Cod penal a adoptat o 
viziune nouă, exprimată însă incomplet şi într-o formă indirectă, ceea 
ce a pus în faţa teoriei şi practicii penale probleme de interpretare şi 
clarificare necunoscute până acum. 

Autoarea a valorificat datele doctrinei şi legislaţiei române şi 
străine (franceză, italiană, germană, engleză), precum şi practica 
judiciară în materie, pe care le-a supus unui proces de reflecţie 
remarcabil, ceea ce i-a permis să emită numeroase judecăţi noi perti-
nente, contribuţii notabile la dezvoltarea teoriei erorii în dreptul 
penal. 

În mod justificat autoarea a avut în vedere că manifestările 
exterioare ale oamenilor în societate nu se înfăţişează ca un 
ansamblu de gesturi mecanice, asemenea unui robot perfecţionat, ci 
ca un ansamblu de acte conştiente, orientate într-o direcţie deter-
minată, voită de subiect, iar procesele psihice care orientează 
comportarea umană şi care justifică răspunderea inclusiv penală 
pentru această comportare trebuie să aibă la bază o cunoaştere 
adecvată a realităţii. Eventuala răspundere pentru încălcarea de 
către subiect a ordinii juridice din cauza necunoaşterii sau cu-
noaşterii greşite a normelor care reglementează comportamentul său 
ar putea fi înlăturată dacă subiectul face dovada, fie a unei 
cunoaşteri denaturate a acestor norme, fie a unei totale ignorări a 
acestora. 

În viziunea autoarei procesul cunoaşterii realităţii exterioare în 
general şi al normei juridice în special porneşte de la cunoaşterea 
senzorială, la cea raţională prin intrarea în funcţiune a unor 
mecanisme psihice de prelucrare a informaţiilor (mecanisme cogni-
tive) dintre care unele au caracter primar (senzaţii, percepţii, repre-
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zentări), pe când altele au caracter secundar (gândire, memorie, 
imaginaţie). Pe toate aceste etape ale procesului cunoaşterii normei 
juridice pot interveni factori care să denatureze, să altereze acest 
proces, determinând o reflectare eronată a semnificaţiei conţinutului 
normei juridice în conştiinţa subiectului şi apariţia erorii asupra 
normei juridice. 

Pornind de la această premiză autoarea se preocupă, atât de 
descifrarea mecanismelor procesului de cunoaştere în general şi a 
cunoaşterii normei juridice în special, dar mai ales de modul în care 
se înfăţişează alterarea proceselor percepţiei, ale reprezentării şi ale 
gândirii abstracte folosind datele cele mai noi din domeniul 
psihiatriei, psihologiei şi din teoria cunoaşterii. 

Trecând de la sfera mai generală a acestei problematici la sfera 
mai specifică a cunoaşterii normei penale şi extrapenale, autoarea 
analizează pe larg modul în care se produc alterările procesului de 
cunoaştere a acestor categorii de norme, cauzele acestora şi impli-
caţiile lor în raport cu aplicarea legii penale şi extrapenale. Pentru a 
face mai uşor de urmărit demonstraţiile sale, autoarea foloseşte pe 
larg exemplele din viaţa cotidiană ca şi din practica aplicării legii 
penale şi extrapenale. 

Capitolul I al lucrării se încheie cu bogate referiri la vechiul 
drept românesc şi la soluţiile legislative din codurile penale române 
anterioare. Pline de conţinut şi deosebit de ilustrative sunt şi 
referinţele de drept comparat, autoarea bazându-se pe o amplă 
documentare din legile penale europene, din Corpus Juris al Uniunii 
Europene, din Codul penal model american şi din jurisprudenţa 
Statelor Unite ale Americii. 

În Capitolul II, lucrarea se ocupă de diferitele clasificări ale 
erorii asupra normei juridice fiind analizate pe larg, atât categoriile 
cunoscute ale erorii, cum ar fi: eroarea de drept penal şi eroarea de 
drept extrapenal, eroarea invincibilă şi vincibilă, eroarea esenţială şi 
eroarea neesenţială, eroarea prin necunoaştere şi eroarea provocată, 
eroarea directă şi eroarea inversă, cât şi unele categorii ale erorii 
mai rar tratate în doctrina română, cum ar fi: eroarea asupra inter-
dicţiei şi eroarea asupra conţinutului incriminării, eroarea asupra 
tipicităţii şi eroarea asupra antijuridicităţii. 

În Capitolul III autoarea analizează diferitele sisteme de rezolvare 
a problematicii erorii asupra normei penale, inclusiv soluţiile adop-
tate de noul Cod penal. 
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Autoarea expune pe larg argumentele şi contra-argumentele care 
s-au adus de-a lungul timpului cu privire la aceste sisteme, expri-
mând şi unele considerente personale originale bine motivate. 

În mod deosebit autoarea se opreşte asupra teoriei intenţiei şi 
teoriei vinovăţiei expunând pe larg, atât calităţile, cât şi insufi-
cienţele fiecăreia dintre aceste teorii. 

Deosebit de interesante sunt şi reflecţiile asupra erorii privind 
norma extrapenală. Autoarea, folosind cele mai recente informaţii în 
materie, expune judicios diferitele controverse care au avut loc în 
legătură cu eroarea asupra normei extrapenale. 

Autoarea deosebeşte efectele produse de eroarea asupra normei 
extrapenale când aceasta nu completează o dispoziţie a normei de 
incriminare, de situaţia contrară (de pildă, în cazul normelor în alb) 
argumentând în mod corect că în aceasta din urmă situaţie ne aflăm 
în faţa unei erori asupra interdicţiei, constituind o eroare de drept 
penal şi nu în faţa unei erori de fapt. 

Ultima secţiune se ocupă de unele aspecte comune ale erorii asu-
pra normei penale şi extrapenale, materie pe care o abordează docu-
mentat, cu multiple exemple şi cu numeroase contribuţii personale. 

De remarcat stilul lucrării, limbajul tehnic, precis şi clar folosit, 
profunzimea ideilor exprimate ca şi curajul de a se opune unor teze 
tradiţionale, aducând în sprijinul poziţiei sale argumente temeinice şi 
convingătoare. 
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