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FIȘA

NR. 1 APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP

Sediul materiei: art. 3-7 C. pen.

I. ACTIVITATEA LEGII PENALE  

Art. 3. Activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se 
afl ă în vigoare.

Intrarea în vigoare a legii penale are loc:

la 3 zile de la data p ublicării în Monitorul Ofi cial sau la o dată ulterioară prevăzută 
în lege;

în momentul publicării în Monitorul Ofi cial, în cazul ordonanţelor de urgenţă ale  
Guvernului, dacă în textul lor nu este prevăzută o altă dată.

Ieșirea din vigoare a legii penale are loc:

prin abrogarea legii sau a ordonanţei de urgenţă; 
prin modifi carea legii sau a ordonanţei de urgenţă; 
prin ajungerea la termen sau prin încetarea stării sau circumstanţelor  
excepţionale, în cazul legii temporare;

prin efectul unei decizii de neconsi tuţionalitate admise, în anumite condiţii.  

1. Abrogarea

expresă :

se prevede explicit că o anumită dispoziţie/lege se abrogă. Abrogarea nu  
echivalează în toate cazurile cu dezincriminarea, fapta putând fi  incriminată 
de o altă normă penală, fi e sub o altă denumire, fi e ca variantă agravată/
atenuată a altei infracţiuni, fi e într-o lege penală generală, când se abrogă 
incriminări din legea specială.

Exemplu: dacă se abrogă o infracţiune complexă, nu se reţine dezincriminarea 

dacă faptele sunt în coni nuare incriminate în mod autonom.

tacită :

legea nouă, reglementând aceea și materie, este incompai bilă cu 
reglementarea anterioară (de principiu, o normă generală va putea abroga 
implicit doar o altă normă generală; dacă incompai bilitatea apare între 
o lege nouă specială și o reglementare veche generală, ar fi  necesară 
menţionarea expresă a intenţiei modifi catoare; în praci că, acest fapt nu se 
întâmplă întotdeauna);

dacă  o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care 
împrumută unul/mai multe elemente, modifi carea normei completatoare atrage 
și modifi carea normei incomplete. Similar, dacă se abrogă norma completatoare, 
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norma incompletă păstrează elementele preluate, în forma existentă la data 
abrogării, dacă legea nu dispune alf el;

dacă se modifi că norma completatoare, și norma incompletă se modifi că; 
dacă se abrogă norma completatoare, norma incompletă rămâne în  
vigoare.

în cazul  normelor în alb (cadru), abrogarea normei completatoare nu echivalează 
cu abrogarea normei în alb, dar o face inaplicabilă, pentru că fapta a fost 
dezincriminată;

excepţional, unele dispoziţii ale legii abrogate pot subzista (dispoziţii  
tranzitorii).

Încetarea aplicării unei dispoziţii intervine și în 45 de zile de la declararea legii 
penale ca necons  tuțională de către Curtea Cons  tuțională, dacă în acest 
termen Parlamentul sau Guvernul nu pun de acord norma penală declarată 
neconsi tuţională cu dispoziţiile Consi tuţiei. 

2. Data săvârșirii infracțiunii

pentru a stabili  legea aplicabilă, este important să se cunoască data săvârșirii 
infracţiunii.

Data săvârșirii infracţiunii este:

momentul în care  autorul comite fapta, fără să conteze data când au fost 
efectuate actele de insi gare/complicitate;

momentul  epuizării, în cazul infracţiunilor con  nue/con  nuate/de obicei; acest 
moment are relevanţă pentru stabilirea:

legii aplicabile; 
momentului de începere a curgerii prescripţiei răspunderii penale; 
legii de amnisi e sau de graţiere antecondamnatorie aplicabile. 

momentul  consumării, în cazul infracţiunilor progresive;

momentul  săvârșirii faptei, în cazul infracţiunilor comisive;

momentul la care  făptuitorul trebuia să acționeze, în cazul infracţiunilor omisive.

Dacă o infracţiune con  nuă/con  nuată/de obicei este incriminată pentru 
prima oară de legea nouă (LN), dar executarea a început sub imperiul legii 
vechi (LV) și s-a epuizat sub LN, instanţa va avea în vedere numai actele 
săvârșite sub imperiul LN. 

Dacă o infracţiune con  nuă/con  nuată/de obicei este incriminată atât în LV, 
cât și în LN și executarea a început sub imperiul LV, dar s-a epuizat sub imperiul 
LN, instanţa se va raporta numai la LN, chiar dacă LV este mai favorabilă, 
deoarece data săvârșirii infracţiunii este ulterioară intrării în vigoare a LN 
(momentul epuizării). 
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În cazul infracţiunii progresive se va lua în calcul legea în vigoare la momentul 
comiterii faptei (acţiune sau inacţiune), iar nu cea în vigoare la momentul 
producerii rezultatului mai grav (momentul epuizării). 

II. NERETROACTIVITATEA LEGII PENALE 

Noțiune – principiul legalităţii incriminării și a pedepsei: legea 

penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, 

nu erau prevăzute ca infracţiuni.

premisa este că fapta a fost săvâr șită sub imperiul legii vechi, când fapta nu era 
incriminată.

dacă fapta nu era prevăzută de lege la data când a fost săvârșită,  nu se poate:

aplica o pedeapsă; 
lua o măsură educai vă; 
lua o măsură de siguranţă. 

III. EXTRAACTIVITATEA LEGII PENALE 

Noțiune – legea penală poate fi  aplicată și unor fapte săvârșite 

înainte de intrarea ei în vigoare (retroac  vitate) sau unor fapte 

urmărite/judecate după ieșirea ei din vigoare (ultraac  vitate).

1. Ultraac  vitatea 

Noțiune – legea sub imperiul căreia a fost săvârșită fapta va 

coni nua să se aplice și după ieșirea ei din vigoare. 

Exemplu: LV se aplică unor fapte săvârșite sub LV, dar judecate sub LN (LV 

ultraaci vează).

Cazuri de ultraaci vitate:

legea penală temporară; 
legea penală mai favorabilă. 

1.1. Legea temporară

Art. 7. Aplicarea legii penale temporare. (1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite 
în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de 
timp. 
(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare 
este limitată prin natura temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa.

legea penală este  temporară dacă:

prevede data ieșirii din vigoare (lege temporară proprie); 
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natura situaţiei care a impu s adoptarea acesteia face ca aplicarea sa să fi e 
limitată (lege temporară improprie).

dacă nu se încadrează în aceste două categorii, legea penală  nu va fi  o lege 
temporară, chiar dacă este în vigoare o scurtă perioadă de  mp.

Legea temporară ultraac  vează (întotdeauna), aplicându-se faptei săvârșite 
cât i mp era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în 
acel interval de i mp, fără să conteze dacă:  

 legea de la momentul judecării este mai favorabilă; 
 fapta este ulterior dezincriminată. 

Legea temporară poate retroaci va, în cazul în care legea temporară este mai 
favorabilă decât legea veche sub imperiul căreia a fost săvârșită infracţiunea.

1.2. Legea penală mai favorabilă
legea penală mai favorabilă se aplică (ultraaci v) infracţiunilor săvârșite în i mpul  
cât era în vigoare și care nu au fost defi nii v judecate până la data ieșirii din 
vigoare;

premisa : pentru ideni fi carea unei legi penale mai favorabile, este necesar ca 
fapta să fi e incriminată în cel puţin două legi succesive. Dacă o lege ulterioară 
legii sub imperiul căreia fapta a fost săvârșită dezincriminează fapta, suntem în 
ipoteza aplicării legii penale de dezincriminare, și nu în ipoteza comparării legilor 
pentru ideni fi carea legii penale mai favorabile. 

2. Retroac  vitatea 

Noțiune – legea nouă se va aplica și faptelor săvârșite înainte de 

intrarea ei în vigoare, dacă este mai favorabilă.

Exemplu: LN se aplică unor fapte săvârșite sub LV, dar judecate sub LN (LN 

retroaci vează, dacă este mai favorabilă).

Cazuri de retroaci vitate:

legea de dezincriminare, atunci când:  
LN nu mai incriminează o anumită faptă, prevăzută de LV; 
LN modifi că elementele consi tui ve ale unei fapte reglementate de LV,  
inclusiv aspectele privind vinovăţia.

legea penală mai favorabilă; 
legea interpretai vă mai favorabilă: 

nu se poate ajunge, prin efectul aplicării retroaci ve a interpretării, la o  
situaţie mai grea pentru făptuitor.

legea care prevede regimul de executare a pedepselor; 
legea de a mnisi e sau de graţiere:
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se va aplica infracţiunilor săvârșite anterior intrării ei în vigoare, fi ind  
întotdeauna retroaci vă.

2.1. Dezincriminarea

Art. 4. Aplicarea legii penale de dezincriminare. Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub 
legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor 
educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale 
ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. 

Încetează prin efectul dezincriminării :

executarea pedepselor; 
executarea măsurilor educai ve; 
executarea măsurilor de siguranţă; 
consecinţele penale ale hotărârii judecătoreși  în cauză. 

Excep ţii:
legea de dezincriminare nu are ca efect redobândirea gradului militar, pierdut  
ca urmare a aplicării pedepsei complementare a degradării militare;

bunurile deja confi scate, ca urmare a executării măsurii de siguranţă, nu vor  
fi  readuse în patrimoniul persoanei de la care au fost confi scate;

amenda deja plăi tă nu se resi tuie. 
este necesară o analiză din care să rezulte că fapta nu mai este  deloc incriminată 
de LN, deoarece abrogarea unei norme de incriminare nu înseamnă mereu 
dezincriminare, fapta putând fi  incriminată într-o altă normă. De exemplu, 

potrivit noii reglementări penale, nu mai există infracţiunea de primire de foloase 

necuvenite, însă elementul său material a fost preluat de infracţiunea de luare 

de mită.

are loc o dezincriminare și dacă LN limitează sfera de aplicare –  spre exemplu, 

nu se mai reţine infracţiunea de luare de mită în situaţia de nerespingere a unei 

promisiuni.

Aplica ţii:
dacă există  fapte concurente și numai o infracțiune a fost dezincriminată, 
se vor descontopi pedepsele, și apoi:

se înlătură sporul (dacă rămâne o singură faptă incriminată); 
se reduce sporul (dacă rămân cel pu ţin două fapte incriminate).

dacă  pedeapsa aplicată sub LV a fost deja executată la data intrării în 
vigoare a LN de dezincriminare, efectul se va produce numai cu privire 
la interdicţiile, incapacităţile și decăderile ce rezultă din condamnare, 
dezincriminarea nefi ind temei pentru restabilirea situaţiei anterioare. În 
această situaţie, condamnarea nu va mai fi  considerată primul termen al 
recidivei, putându-se obţine o soluţie precum:


