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Abrevieri
alin.
art.
C.A.
C.pen.
C.S.J.
dec.
dec. pen.
I.C.C.J.
lit.
LPANCP
NCC
NCP
NCPP
nr.
O.U.G.
p.
pct.
RIL
s.
s. pen.
s.n.
S.U.
ş.a.
Trib.
T.M.B.
T.S.

= alineat(ul)
= articol(ul)
= Curtea de Apel
= vechiul Cod penal
= Curtea Supremă de Justiţie
= decizia
= decizia penală
= Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
= litera
= Legea de punere în aplicare a noului Cod penal
= noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
= noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
= noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010)
= număr(ul)
= Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
= pagina
= punct(ul)
= recurs în interesul legii
= secţia
= secţia penală
= sublinierea noastră
= Secţiile Unite ale I.C.C.J.
= şi altele/alţii
= Tribunalul
= Tribunalul municipiului Bucureşti
= Tribunalul Suprem
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FIŞA nr. 1
APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP

I. PARTEA TEORETICĂ
 aplicarea legii penale nu suscită probleme când atât naşterea, cât şi
stingerea raportului juridic penal (atât săvârşirea faptei, cât şi condamnarea definitivă pentru aceasta) au loc sub imperiul unei legi
unice, fiind aplicabilă această lege;
 dacă pe durata existenţei raportului juridic penal sunt incidente mai
multe legi penale succesive, se pune problema determinării legii
penale aplicabile în cauză.

PRINCIPII

1. PRINCIPIUL ACTIVITĂŢII LEGII PENALE (art. 3 NCP)
 infracţiunile sunt prevăzute în legi şi ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului. Actele de incriminare semnifică legea penală. Legea penală
se aplică tuturor infracţiunilor săvârşite în intervalul de timp cuprins între
momentul intrării în vigoare şi momentul ieşirii sale din vigoare;
 desuetudinea nu face ca o lege să iasă din vigoare;
 decurge din principiul legalităţii incriminării (art. 1 NCP) şi cel al
legalităţii sancţiunilor de drept penal (art. 2 NCP).
Intrarea în vigoare
a legii penale
are loc

1. la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

2. la data prevăzută în textul legii (ulterioară termenului de trei zile de intrare în vigoare);
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Aplicarea legii penale în timp
3. la data publicării în Monitorul Oficial a ordonanţei
de urgenţă a Guvernului (sub condiţia depunerii
prealabile a acesteia la Camera Parlamentului competentă să fie sesizată);
4. la data prevăzută în textul ordonanţei de urgenţă a
Guvernului (ulterioară datei publicării în Monitorul
Oficial).
1. prin abrogarea legii sau a ordonanţei de urgenţă a
Guvernului;

Ieşirea din vigoare
a legii penale
are loc

2. prin modificarea legii sau a ordonanţei de urgenţă
a Guvernului;
3. prin omisiunea Parlamentului de a pune de acord
prevederile declarate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, în termen de 45 de zile de la
publicarea deciziei Curţii Constituţionale în
Monitorul Oficial;
4. prin ajungerea la termen a legii temporare sau
excepţionale;
5. prin abrogarea expresă a legii temporare sau excepţionale înainte de ajungerea la termen;
6. prin încetarea condiţiilor excepţionale care au
condus la adoptarea acesteia.

Abrogarea poate fi:
1. expresă: legea/ordonanţa de urgenţă a Guvernului nou-intrată în
vigoare prevede explicit că o anumită lege anterioară sau o dispoziţie este
abrogată
1.1. concretă: este identificată
explicit legea sau dispoziţia
acesteia care va ieşi din vigoare

1.2. generică: este prevăzută
abrogarea tuturor dispoziţiilor
contrare
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2. tacită: legea nouă cuprinde reglementări penale diferite şi incompatibile
cu cele anterioare

Abrogarea expresă sau tacită poate fi:
1) totală: a întregii legi sau ordonanţe de urgenţă a Guvernului;
2) parţială: numai a uneia sau a unor prevederi ale legii sau ordonanţei de
urgenţă a Guvernului (nu toate).

Abrogarea
 chiar dacă se abrogă o dispoziţie legală,
fapta poate fi în continuare incriminată
într-o altă dispoziţie (alt articol din altă
lege penală sau nepenală cu dispoziţii
penale, altă denumire marginală etc.);
 abrogarea legii speciale nu echivalează
cu dezincriminarea dacă fapta este incriminată în legea generală;
 modificarea normei completatoare a
unei norme de referire/de trimitere
atrage şi modificarea normei incomplete;
în cazul abrogării normei completatoare,
norma incompletă va păstra elementele
preluate de la aceasta, în afară de cazul
în care legea de abrogare dispune altfel;
 abrogarea normei completatoare a unei
norme în alb nu echivalează cu abrogarea normei în alb, aceasta fiind însă
inaplicabilă (echivalând cu o dezincriminare) până la data intrării în vigoare a
unei noi norme completatoare.

Dezincriminarea
 fapta nu mai este incriminată sub nicio formă de
legislaţia naţională (analiză
in concreto);
 se va reţine dezincriminarea şi atunci când prin
legea nouă este limitat domeniul de aplicare a unei
infracţiuni (de pildă, prin
eliminarea uneia dintre variantele alternative ale elementului material al infracţiunii).
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Aplicarea legii penale în timp
1. data la care a fost comisă acţiunea infracţională, la infracţiunile comisive;

Data săvârşirii infracţiunii
în funcţie de care se va
analiza legea penală
în vigoare1:

2. data la care infractorul trebuia să acţioneze potrivit obligaţiilor legale pe care
acesta le avea, la infracţiunile omisive;
3. data epuizării infracţiunilor continue,
continuate sau de obicei;
4. data comiterii activităţii infracţionale, în
cazul infracţiunilor progresive (nu cea a
producerii rezultatului mai grav);
5. data producerii unei modificări a realităţii ca urmare a activităţii infracţionale,
în cazul infracţiunilor de rezultat (de
pildă, data producerii prejudiciului în
cazul infracţiunii de înşelăciune);
6. data săvârşirii faptei în cazul infracţiunilor de pericol abstract, respectiv data
creării unei stări de pericol efectiv în
cazul infracţiunilor de pericol concret.

!

OBSERVAŢII:

1. concursul de legi penale cu privire la aceeaşi faptă (aceeaşi faptă fiind
incriminată şi într-o lege cu caracter general, dar şi în alta ce are caracter
special) nu atrage dezincriminarea faptei prevăzute de legea generală, ci
vor fi aplicate întotdeauna dispoziţiile legii speciale;
2. în cazul în care, după dezincriminarea unei fapte, intră în vigoare o nouă
lege care reincriminează fapta (anterior dezincriminată), nu se va putea
1

În ipoteza participaţiei penale, prezintă importanţă numai data comiterii faptei de către autor.

