
Capitolul I 

Drept penal. Noţiuni generale 

Secţiunea 1. Noţiunea dreptului penal 

Elaborarea unei categorii de norme juridice, distincte prin conţinutul, forma i 
finalitatea lor social-politică - normele juridice penale - se justifică i devine inte-
ligibilă prin prisma tezelor teoretice despre stat i drept.  

Statul i dreptul au apărut în istorie i continuă să existe într-o indisolubilă 
corelaţie. Apariţia lor concomitentă s-a dovedit inevitabilă datorită unor transfor-
mări profunde ivite în viata societăţii umane. Termenul de drept derivă din 
latinescul „directus“, ce are ca rădăcina „dirigo“ (drept, orizontal sau vertical, de-a 
dreptul, în linie dreaptă). Dreptul impune ideea de „bine“ opusă, ideii de „rău“. i 
în celelalte limbi latine, noţiunea de drept este influenţată de sorgintea latină a 
cuvântului i anume la francezi „droit“, la italieni „dirito“, la spanioli „derecho“.  

Cunoa terea cât mai temeinică a raporturilor dintre stat i drept este necesară 
pentru a înţelege, în desfă urarea istorică, funcţia social-politică pe care au 
îndeplinit-o împreună cele două instituţii. Pe de altă parte, cunoa terea aceasta 
ne va da posibilitatea de a înţelege o realitate a fenomenului juridic i anume 
acela că, nu în toate raporturile de drept, forţa aceasta pe care o reprezintă statul 
ca instrument politic î i găse te o expresie egală în ramurile de drept.  

Ramura de drept ce conţine norme juridice în care forţa aceasta de constrân-
gere, puterea de a se impune este mai evidentă, este tocmai ramura de drept 
penal.  

Lupta împotriva faptelor care prezintă pericol pentru societate i sunt incri-
minate de legea penală trebuie dusă în principal prin prevenţie, iar în plan secun-
dar prin combatere. Această luptă este reglementată în dispoziţiile dreptului 
penal.  

Noţiunea de drept penal este folosită atât pentru una din ramurile sistemului 
de drept, cât i ca ştiinţă a dreptului penal, pentru una din ramurile tiinţelor 
juridice care studiază dreptul penal.  

Cele două noţiuni nu sunt identice i deci nu trebuie confundate. Prima se 
raportează la ansamblul normelor i instituţiilor dreptului, privite în evoluţie 
istorică i ca drept pozitiv în vigoare în societate.  

A doua cuprinde în conţinutul său concepţiile, ideile, teoriile privitoare la 
dreptul penal ca ramură de drept, adică doctrina dreptului penal.  

Între cele două noţiuni există o strânsă dependenţă, o legătură indisolubilă.  
Dreptul penal ca ramură de drept este format din totalitatea normelor juridice 

prin care se prevede în ce condiţii o faptă este infracţiune, felul acesteia, 
sancţiunile ce se aplică în cazul săvârşirii ei, precum şi răspunderea penală, în 
scopul apărării ordinii de drept în România împotriva unor asemenea fapte.  

Dreptul penal derivă de la cuvântul latin „poena“ = pedeapsă, deci de la 
sancţiunea aplicabilă faptei interzise.  
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În literatura străină, dreptul penal poartă denumirea de drept criminal, de la 
cuvântul „crimen“, adică faptă infracţională interzisă. În ţara noastră a fost 
propusă i denumirea de drept al apărării sociale, având în vedere obiectul i 
scopul reglementării juridice de apărare a valorilor sociale.  

Apreciem i ne raliem opiniei profesorilor C. Bulai, M. Basarab, C. Mitrache, 
că denumirea de drept penal este actuală i în vigoare, ea însemnând în sens 
juridic, cât i în sens obi nuit, acela i lucru, o ramură distinctă a dreptului care 
reglementează o activitate socială specifică de apărare socială.  

Secţiunea 2. Obiectul dreptului penal 

Dacă ne vom referi la dreptul penal, vom observa un lucru paradoxal, i 
anume că raporturile sociale care au contingenţă cu aplicarea dreptului penal au 
un caracter cu totul specific, acela de a fi antisociale, de a fi vătămătoare pentru 
ordinea instituită de stat, ca i pentru interesele membrilor societăţii. A spune că 
astfel de raporturi sunt reglementate de dreptul penal, înseamnă a admite că 
săvâr irea unor astfel de activităţi ar fi permisă de legislaţia în vigoare, ceea ce 
este inexact.  

Observând viaţa socială, se constată că în complexul raporturilor sociale, 
alături de activităţi creatoare, utile pentru societate, cum ar fi producerea utila-
jelor industriale, gândirea tiinţifică, obţinerea recoltelor, etc., identificăm i alte 
activităţi (tot un produs uman), care nu numai că nu sunt utile, ci, dimpotrivă, sunt 
primejdioase, destructive, i reprezintă fenomenul negativ, antisocial al crimi-
nalităţii (infracţionalităţii).  

Actele infracţionale sunt accidentale i imprevizibile în raport cu timpul i locul 
în care se produc. Nimeni nu ar putea spune ce fel de activităţi criminale se vor 
produce într-o anumită zi pe teritoriul ţării i într-un loc anume. Imprevizibilitatea 
vizează atât aspectul numărului, cât i aspectul specific de timp i de loc, cu alte 
cuvinte activităţile infracţionale sunt întâmplătoare.  

Activităţile criminale cauzează vătămări efective, pricinuiesc prejudicii indivi-
zilor sau colectivităţilor umane. Alteori ele creează o primejdie de prejudiciu, 
adică posibilitatea efectivă ori perspectivele unei vătămări, a unui prejudiciu 
material efectiv.  

Infracţionalitatea este considerată un fenomen social pentru că se petrece în 
societate, însă după semnificaţia ei, prezintă în acela i timp o direcţie antisocială, 
pentru că primejduie te grav i continuu interesele societăţii.  

Ca urmare, activitatea de apărare a societăţii împotriva criminalităţii trebuie să 
îmbrace i ea un anumit specific, să utilizeze mijloace apte să stăvilească feno-
menul, i apte în acela i timp să poată urmări un obiectiv mai îndepărtat decât 
stăvilirea i limitarea acestuia, să poată realiza obiectivul lichidării fenomenului 
infracţional, să elimine total posibilităţile producerii acestuia.  

În acest sens, sunt necesare organe speciale de descoperire a infracţiunilor i 
de urmărire a infractorilor, organe speciale care să analizeze după criterii tiin-
ţifice fenomenul infracţional i modalităţile de aplicare a sancţiunii instituite de 
lege pentru autorii infracţiunilor. De asemenea, este nevoie de organe i mijloace 
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materiale suficiente pentru izolarea persoanelor ce s-au dovedit primejdioase 
pentru convieţuirea socială.  

Din cele de mai sus, putem conchide că obiectul dreptului penal este format 
din relaţiile sociale de apărare socială.  

Aceste relaţii se formează între membrii societăţii în mod obiectiv i logic, 
independent de voinţa lor, din necesitatea apărării valorilor esenţiale ale societăţii 
i a dezvoltării lor în deplină siguranţă. 

În ţara noastră, lupta împotriva infracţionalităţii este dusă în primul rând pe 
planul prevenţiei, al educaţiei, şi doar apoi pe plan sancţionator.  

Dreptul penal are i o funcţie sancţionatoare, de combatere a infracţionalităţii, 
care însă trebuie să fie secundară în raport cu funcţia preventiv-educativă, de 
reformare a caracterelor i trăsăturilor morale ale individului certat cu legea.  

În literatura juridică s-au format două opinii, în sensul că sunt autori care susţin 
că relaţiile de represiune penală constituie obiectul dreptului penal (I. Oancea), iar 
alţi autori acordă prioritate relaţiilor de apărare socială (C. Bulai, V. Dongoroz). 
Ne raliem i noi celei de-a doua opinii.  

Argumentul principal în susţinerea acestei opinii este faptul că normele de 
drept penal sunt respectate de bunăvoie, i doar atunci când relaţia de confor-
mare la norma de drept se transformă într-o relaţie conflictuală, urmează să 
intervină statul pentru reabilitarea ordinii de drept încălcate, care se realizează 
prin sancţionarea făptuitorului. Potrivit celei de-a doua opinii, sfera obiectului 
dreptului penal este mai largă, mai cuprinzătoare. 

Secţiunea 3. Scopul dreptului penal 

Este cuprins în chiar art. 1 al Codului penal. Legea penală apără, în România, 
suveranitatea, independenţa, unitatea i indivizibilitatea statului, persoana, drep-
turile i libertăţile acesteia, proprietatea, precum i întreaga ordine de drept.  

Este subliniat rolul activ al dreptului penal în apărarea, consolidarea i dez-
voltarea societăţii române ti.  

Cu alte cuvinte, în dreptul penal sunt stipulate faptele care sunt incriminate, 
pedepsele i măsurile care se aplică, precum i condiţiile în care se răspunde 
penal, modalitatea de executare a pedepselor i a măsurilor de siguranţă. 

Dreptul penal este necesar într-o societate prin faptul că: 
- este nevoie de o apărare a valorilor sociale; 
- este nevoie să se combată fenomenul infracţional, datorită existenţei lui 

independent de voinţa membrilor societăţii; 
- este nevoie de o acţiune de apărare socială care să fie reglementată prin 

norme juridice.  
Societatea nu există dacă nu este apărat sistemul de valori pe care ea se 

întemeiază: persoana umană cu drepturile i obligaţiile sale, statul cu atributele 
sale: independenţă, unitate, indivizibilitate, i proprietatea publică i privată. 

Fenomenul infracţional este evidenţiat de statistica penală i reprezintă 
totalitatea infracţiunilor la un moment dat într-o societate determinată.  

Vorbind de criminalitate, trebuie să deosebim o criminalitate legală, însem-
nând totalitatea infracţiunilor pentru care s-au aplicat pedepse de către instanţele 
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judecătore ti, o criminalitate aparentă, ce cuprinde totalitatea infracţiunilor pe 
care poliţia i parchetul le cunosc; dar i criminalitatea a a zisă reală, ce cuprin-
de toate infracţiunile care s-au săvâr it, cele cunoscute i necunoscute de către 
organele de stat specializate, săvâr ite în realitatea socială.  

Este de remarcat că dreptul penal este numai un fragment, o ramură a 
sistemului juridic al statului, la un moment dat.  

Totalitatea normelor juridice în vigoare, de toate categoriile, constituie ceea ce 
înseamnă dreptul unitar, deoarece diferenţele, particularităţile care se stabilesc 
între diferitele ramuri ale dreptului interesează îndeosebi sub aspectul cunoa terii 
tiinţifice.  

În al doilea rând, dreptul penal, ca i celelalte ramuri de drept, nu are o struc-
tură simplă i nu poate fi redus la o unică prescripţie, ci constituie un ansamblu, o 
totalitate de norme cu un specific propriu, care le distinge de celelalte norme 
juridice.  

Necesitatea dreptului penal porne te i de la existenţa fenomenului infrac-
ţional sau a criminalităţii, care reprezintă totalitatea infracţiunilor săvâr ite la un 
moment dat într-o societate determinată.  

Criminalitatea în general este studiată de tiinţa criminologiei prin metode 
statistice, precum i alte metode specifice tiinţelor socio-umaniste. 

Fenomenul infracţional, prin însă i apariţia lui în planul relaţiilor sociale, inspiră 
un sentiment de teamă i nesiguranţă pentru întreaga societate. Este suficient să 
se afle într-o zi pe stradă că într-o casă se află un agresor i să se audă strigătul 
de ajutor al victimei, i dintr-o dată se va înregistra la toţi trecătorii, sau persoa-
nele care se află în apropierea locului infracţiunii, o stare de emoţie generală, un 
interes comun pentru prinderea infractorului. Sentimentul de teamă determină o 
solidarizare a tuturor membrilor societăţii în mod spontan. Acest sentiment, unit 
cu presupunerea că actul respectiv s-ar putea repeta privind propria noastră 
persoană, treze te înţelegerea afectivă pentru victime i ne solidarizează cu 
toate persoanele încercate prin faptele antisociale, de natură penală.  

Secţiunea 4. Relaţiile de apărare socială 

în perspectiva istorică 

Relaţiile de apărare socială au apărut odată cu societatea i au cunoscut o 
formă a relaţiilor de colaborare, precum i forma celor de conflict.  

La originile societăţii primitive a existat răzbunarea, care putea fi de grup, 
personală i nelimitată. Răzbunarea nelimitată ducea la riposte pe măsură i la 
repetarea conflictului, care avea ca i consecinţă slăbirea grupului de indivizi, 
fapt ce a condus la o limitare a ei.  

Răzbunarea limitată - adică limitarea reacţiei la răul produs - a condus la 
apariţia legii talionului, exprimată prin adagiul: „ochi pentru ochi şi dinte pentru 
dinte“, adică la o ripostă proporţională cu intensitatea agresiunii. Această regulă 
satisfăcea doar aparent nevoile societăţii i compromitea ideea de justiţie, consti-
tuind o dublă pierdere pentru societate. 

O reglementare precisă a raporturilor sociale dintre indivizi, ce a avut la bază 
această lege, a constituit-o codul regelui Babilonului - Hammurabi - cu 2.000 de 
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ani înainte de Christos. În acest cod se menţinea răzbunarea talionică - dinte 
pentru dinte - dar cuprindea i reglementări ale formei compoziţiei. Aceste forme 
se regăsesc i în cărţile vechi religioase i în culegerile de legi ale evreilor. Legea 
talionului figurează i în Legea celor 12 table romane, precum i în codul lui 
Carol Quintul din 1532. De asemenea, învăţatul grec Pitagora a fost un aprig 
susţinător al legii talionului. 

Această regulă a fost treptat înlocuită cu o altă formă de sancţionare, 
denumită compoziţie, adică cu înţelegerea intervenită între părţi, în baza căreia 
victima primea o indemnizaţie pentru răul suferit. La început compoziţia a fost 
facultativă, dar apoi a devenit obligatorie, iar după apariţia statului, indemnizaţia 
revenea statului.  

În Evul mediu au fost promovate idei privind liberul arbitru. Aceste idei le 
regăsim în opera unor gânditori umani ti, precum Thomas Morrus (1478-1535) 
cu lucrarea sa „Utopia“, publicată în 1516, unde a descris o societate ideală, în 
care munca era egală pentru toţi; Tommaso Campanela (1568-1639), călugăr 
italian dominican, care, aflându-se în închisoare, a scris „Cetatea Soarelui“, prin 
care ridica la rang de onoare munca.  

Acestor gânditori le-au urmat în tiinţa dreptului penal gânditorii ilumini ti, cu 
doctrina dreptului natural, i Thomas Hobbes (1588-1679), cu „Homo Hominus 
Lupus“ (omul este lup faţă de alt om), i de aceea starea naturală a oamenilor 
este „bellum omnium contra omnes“ (războiul tuturor împotriva tuturor). Statul a 
fost creat de oameni, pe baza unui contract social, cu scopul de a se menţine 
pacea în societate.  

În epoca modernă s-a manifestat penalistul Enrico Ferri (1856-1929), repre-
zentant al Scolii Antropologice a Dreptului Penal, susţinător al abolirii pedepsei 
cu moartea i a pedepselor corporale.  

Tot în această perioadă istorică au fost promovate i susţinute doctrina 
clasică, doctrina pozitivistă, doctrinele eclectice, doctrina politico-criminală, doctrine 
pragmatice, umaniste, unitare, juridice, doctrina apărării sociale, doctrina mode-
rată, sociologică, doctrina neoclasicismului contemporan, doctrina neopragma-
tismului contemporan.  

Apărarea valorilor sociale împotriva faptelor periculoase a devenit o funcţie 
importantă a statului, care se realizează prin dreptul penal.  

Faptele ce aduceau atingere valorilor sociale au devenit infracţiuni, iar sanc-
ţionarea lor a devenit monopolul statului.  

Regulile de conduită impuse prin forţa statului au fost generalizate i institu-
ţionalizate de dreptul penal, care studiază fenomenele sociale din perspectiva 
apărării valorilor materiale i umane, într-un sistem bine determinat.  

Secţiunea 5. Caracterele dreptului penal  

Caracterele dreptului penal se desprind din specificul relaţiilor de apărare 
socială care îi revin spre reglementare. Acestea sunt: 

1) caracterul autonom - dreptul penal are un caracter autonom în raport cu 
celelalte ramuri de drept. Acest caracter rezultă din faptul că are un obiect de 
studiu, de reglementare propriu i un obiect specific al normei juridice i al ocro-
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tirii juridice. De asemenea, are un sistem propriu de precepte sau reguli de 
conduită i de sancţiuni specifice lui.  

2) caracterul unitar al dreptului penal - normele de drept penal sunt 
conţinute în Codul penal, în legi speciale ori în legi nepenale. În toate aceste acte 
normative se regăse te unitatea principiilor care străbate legislaţia penală cu 
privire la infracţiune, pedeapsă i răspundere penală. 

3) caracterul de drept public este dat de obiectul de reglementare, deoa-
rece în apărarea valorilor sociale a fost interesat întotdeauna statul, ca repre-
zentant al acestora. 

În raportul juridic penal, statul este întotdeauna parte, ca factor dominant care 
pretinde o anumită conduită, iar dacă această conduită este încălcată, tot statul, 
prin reprezentanţii săi - organele specializate - asigură restabilirea ordinii de 
drept, prin tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi, în majoritatea cazurilor 
din oficiu.  

Secţiunea 6. Politica penală 

Este o parte a politicii generale a statului i se referă la măsurile i mijloacele 
ce trebuie adoptate pentru prevenirea i combaterea fenomenului infracţional 
într-o anumită ţară, pe o perioadă determinată.  

Politica penală este ansamblul de procedee susceptibile să fie propuse 
legiuitorului sau care sunt efectiv folosite de acesta la un moment dat, pentru 
stoparea criminalităţii.  

În cadrul politicii penale trebuie să se aibă în vedere crearea cadrului legislativ 
oportun i eficace pentru: 

a) prevenirea infracţionalităţii prin incriminarea faptelor periculoase i prin 
stabilirea unor sancţiuni penale ferme i eficace; 

b) indicarea faptelor periculoase pentru apărarea valorilor sociale i indicarea 
sancţiunilor penale pentru fiecare fapta penală în parte, menite să asigure 
respectarea legalităţii i totodată să înlăture orice formă de abuz din partea 
organelor statului; 

c) asigurarea dezvoltării noilor valori sociale i relaţii sociale, potrivit fiecărui 
stadiu de dezvoltare a societăţii la un moment dat.  

Este de relevat i faptul că, alături de normele juridice de drept penal, la 
apărarea valorilor sociale contribuie i normele i măsurile de ordin economic, 
social, cultural-educativ sau alte mijloace juridice extrapenale, cum sunt cele de 
drept administrativ, comercial, de dreptul muncii etc.  

Prin normele i instituţiile sale, dreptul penal dă expresie politicii penale la un 
moment dat în societate.  

În cadrul politicii penale se stabile te scopul dreptului penal, principiile 
acestuia, iar normele juridice penale elaborate trebuie să asigure, ca urmare a 
aplicării lor, realizarea scopului dreptului penal.  
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