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Cuvânt-înainte 

  
Această a treia ediţie a lucrării „Noul Cod penal. Partea generală” cuprinde, ca şi ediţiile 

precedente, comentarii pe articole ale noului Cod penal, Partea generală, adoptat prin Legea  
nr. 286/2009, actualizat cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 27/2012 (M. Of.  
nr. 180 din 20 martie 2012), Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012), Legea  
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 
din 12 noiembrie 2012) şi O.U.G. nr. 18/2016 (M. Of. nr. 389 din 23 mai 2016). 

Fiecare text al Codului penal, Partea generală, este însoţit de o bibliografie specială, selectivă, 
constituită din articole, note publicate în revistele periodice de specialitate, monografii şi alte 
surse, de un comentariu teoretic al fiecărui text, sistematizat, de regulă, pe mai multe subpuncte, 
precum şi referiri la unele soluţii ale instanţelor de judecată care au rămas valabile în raport cu 
noile prevederi ale legii penale ori care au fost pronunţate după intrarea în vigoare a noului Cod 
penal, mai ales cele pronunţate de ICCJ, completul competent să judece recursul în interesul legii 
ori completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în vederea asigurării 
unei practici judiciare unitare. 

Comentariul fiecărui text este precedat de o examinare comparativă a conţinutului acestuia cu 
cel existent (corespondent) în legea penală anterioară, pentru a pune în evidenţă elementele de 
diferenţiere, cele comune (acolo unde sunt) şi a desprinde raţiunea pentru care legiuitorul noului 
Cod penal a procedat la modificări semnificative în reglementarea anumitor instituţii fundamentale 
ale dreptului penal şi la introducerea de noi instituţii. De asemenea, pentru a pune în evidenţă 
măsura în care instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt în deplină armonizare cu regle-
mentările din legislaţia penală a unor state membre ale Uniunii Europene ori cu instrumentele 
juridice ale Uniunii Europene, comentariul fiecărui text se încheie cu prezentarea unor element 
de drept penal comparat. 

Autorii lucrării nu şi-au propus să prezinte evoluţia legislativă sau referinţele istorice la textele 
analizate, ci doar să facă unele referiri numai acolo unde acestea au o relevanţă în explicarea 
modificărilor conţinutului unor texte, cum ar fi cele referitoare la reglementarea principiului 
legalităţii incriminării, principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal, trăsăturilor esenţiale ale 
infracţiunii, sancţiunilor aplicabile minorului infractor şi a răspunderii penale a persoanei juridice. 

S-a apreciat că nu este oportună o analiză critică a textelor comentate ori a face propuneri de 
lege ferenda, ţinând seama de faptul că acestea se justifică şi devin pe deplin utile numai după ce 
noul Cod penal va intra în vigoare şi va trece o perioadă de timp semnificativă pentru a putea fi 
identificate acele dispoziţii care necesită a fi modificate în vederea asigurării unei mai eficiente 
apărări a valorilor sociale ce constituie obiect de ocrotire penală şi a realizării corelării depline cu 
prevederile Constituţiei României şi cu cele ale unor instrumente juridice ale Uniunii Europene. 

De precizat că, după intrarea în vigoare a noului Cod penal (1 februarie 2014), la Senatul 
Parlamentului României s-a depus un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii  
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nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală. În ceea ce priveşte textele din Codul penal, Partea generală, în acest proiect sunt 
prevăzute trei propuneri. Prima dispoziţie din Codul penal, Partea generală, care se propune a fi 
modificată este cea prevăzută în art. 39 alin. (1) lit. b), care în prezent are următorul conţinut: 
„când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se 
adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”. Autorii proiectului propun ca 
acest text să fie modificat şi să aibă următorul cuprins: „b) când s-au stabilit numai pedepse cu 
închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se poate adăuga un spor de până la o treime 
din totalul celorlalte pedepse stabilite, fără ca acest spor să depăşească jumătate din pedeapsa 
stabilită ca fiind cea mai grea”.  

Această propunere nu o putem aprecia ca fiind justificată, luând în seamă faptul că ea vine în 
vădită contradicţie cu raţiunea legiuitorului de a aplica, în caz de concurs de infracţiuni, la 
pedeapsa cu închisoarea cea mai grea, un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite 
fără a limita acest spor. O asemenea soluţie consacrată de legiuitorul noului Cod penal, în materia 
pedepsei în cazul concursului de infracţiuni, este motivată de faptul că s-a preconizat ca în situaţia 
infractorului primar limitele de pedeapsă să fie stabilite în raport cu importanţa valorii sociale 
vătămate prin comiterea faptei, iar atunci când infractorul perseverează sau recade în infracţiona-
litate, acesta să fie sancţionat mai aspru pentru ca o astfel de pedeapsă să-şi poată realiza funcţiile 
sale şi să facă posibilă prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către infractor sau alte persoane 
pretabile de a persevera în infracţionalitate.  

De menţionat că modificarea art. 39 alin. (1) lit. b) în sensul descris mai sus nu poate fi 
acceptată fără să se modifice şi dispoziţiile art. 39 alin. (2) C. pen. 

Considerăm că celelalte două propuneri care vizează modificarea dispoziţiilor art. 65 şi ale art. 
154 alin. (4) C. pen. sunt pertinente. De altfel, aceste din urmă dispoziţii [art. 154 alin. (4)] au fost 
completate prin O.U.G. nr. 18/2016. 

 
      Prof. univ. dr. Ilie Pascu 
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sent. sentinţă 
supra mai sus 
ş.a. şi alţii (altele) 
Trib. Tribunalul 
Trib. jud. Tribunalul judeţean 
Trib. Suprem Tribunalul Suprem 
urm. următoarele 
vol. volumul 
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Art. 1. (1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni. 
(2) Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă 

care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită. 
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COMENTARIU (Prof. univ. dr. Ilie Pascu) 

I. NOUL COD PENAL ÎN RAPORT CU LEGEA PENALĂ ANTERIOARĂ Titlul I din Partea generală a noului Cod penal este structurat, ca şi Titlul I din Codul penal anterior, pe două capitole. Capitolul I din noua lege este intitulat „Principii generale”, în raport cu acelaşi capitol din Codul penal anterior, denumit „Dispoziţii preliminare”. Articolul 1 C. pen. anterior, care definea scopul legii penale, nu îşi mai găseşte corespondent în noul Cod penal, din mai multe considerente. 
În primul rând, pentru că enumerarea în acest text a valorilor sociale pe care le apără legea penală are un caracter pur exemplificativ, valorile sociale neenumerate fiind cuprinse într-o expresie globală, „întreaga ordine de drept”, ceea ce înseamnă că, pentru stabilirea sferei acestora, ar fi trebuit să se facă apel la toate normele de incriminare care au sediul în Codul penal, Partea specială, în legi penale speciale sau în legi nepenale cu dispoziţii penale.  
În al doilea rând, textul are caracterul unei declaraţii de principiu şi nu corespunde unei necesităţi concrete de aplicare a legii penale. În sfârşit, în al treilea rând, un text similar nu a existat în legislaţiile române anterioare (Codul penal din 1864, Codul penal din 1936) şi nici nu există în legislaţiile moderne luate ca termen de referinţă (Codurile penale din Franţa, Italia, Germania, Spania). În Codul penal anterior, într-un singur text (art. 2), cu denumirea marginală „Legalitatea incriminării”, este reglementat principiul legalităţii sub cele două aspecte: legalitatea incriminării şi legalitatea pedepsei. În noul Cod penal, aceste două aspecte sunt reglementate distinct, devenind două principii de sine stătătoare: principiul legalităţii incriminării (consacrat în art. 1) şi principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal (consacrat în art. 2). În doctrina penală recentă s-a apreciat ca fiind discutabilă soluţia de reglementare în texte distincte a principiului legalităţii incriminării şi principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal pe motivul că ar separa nejustificat elementele structurii normei penale, care cuprinde atât dispoziţia (ceea ce legea pretinde sau interzice), cât şi sancţiunea1. Credem că reglementarea în texte diferite a principiului legalităţii incriminării şi a princi-piului legalităţii sancţiunilor de drept penal nu duce la separarea elementelor de structură ale normei de incriminare a faptei şi, totodată, este în concordanţă cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţia României revizuită, potrivit cărora „prin lege organică se reglementează (…)  h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora”. După cum se observă, chiar Constituţia face referire la infracţiuni în sensul de fapte descrise de legea penală şi la pedepsele aplicabile în cazul săvârşirii acestora. În conţinutul principiului legalităţii incriminării s-a instituit anterioritatea legii incrimi-natoare (nullum crimen sine lege praevia) în raport cu fapta săvârşită, iar în conţinutul principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal s-a instituit anterioritatea sancţiunilor de drept penal în raport cu fapta săvârşită (nulla poena sine lege praevia).  

                                                            
1 G. Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal (1), în RDP nr. 4/2007, p. 10. 


