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Partea generală

titlul I. legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Principii generale

art. 1. legalitatea incriminării. (1) Legea penală prevede faptele 
care constituie infracţiuni. 

(2) Nicio persoană nu poate i sancţionată penal pentru o faptă care 
nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.

reglementarea anterioară: art. 2 şi art. 11 CP 1969.

legislaţie conexă: ► art. 7 CEDO: „Art. 7. Nicio pedeapsă fără lege. 1. Ni-
meni nu poate i condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momen-
tul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, potrivit dreptului naţional 
sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă 
decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. 2. Prezentul 
articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate de 
o acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii sale, era conside-
rată infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile 
civilizate”; ► art. 49 CDFUE: „Art. 49. Principiile legalităţii şi proporţionali-
tăţii infracţiunilor şi pedepselor. (1) Nimeni nu poate i condamnat pentru o 
acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia infracţiune 
potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De asemenea, nu se poate 
aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârşirii 
infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea prevede o 
pedeapsă mai uşoară, se aplică aceasta din urmă. (2) Prezentul articol nu 
aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a făcut vinovată 
de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era incriminată pe 
baza principiilor generale recunoscute de comunitatea naţiunilor. (3) Pedep-
sele nu trebuie să ie disproporţionate faţă de infracţiune”.

Hotărâri C.e.D.O. 1. Articolul 7 parag. 1 din Convenţie consacră, la modul 
general, principiul legalităţii delictelor şi a pedepselor (nullum crimen, nulla 
poena sine lege) şi interzice, în mod special, aplicarea retroactivă a dreptu-
lui penal atunci când ea se face în dezavantajul acuzatului. Dacă interzice 
în mod special extinderea domeniului de aplicare a infracţiunilor existente 
asupra faptelor care, până atunci, nu constituiau infracţiuni, el prevede, pe 
de altă parte, neaplicarea legii penale în mod extensiv în dezavantajul acu-
zatului, de exemplu, prin analogie. Rezultă că legea trebuie să deinească în 
mod clar infracţiunile şi sancţiunile care le pedepsesc (cauza Dragotoniu şi 
Militaru-Pidhorni c. României, Hotărârea din 24 mai 2007, în M. Of. nr. 420 
din 23 iunie 2010).
2. Articolul 7 parag. 1 din Convenţie nu se limitează la a interzice aplicarea 
retroactivă a legii penale în dezavantajul celui acuzat, ci întruchipează, mai 
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general, principiul că numai legea poate deini o infracţiune şi prescrie o 
pedeapsă (nullum crimen, nulla poena sine lege), precum şi principiul că 
legea penală nu trebuie să ie extensiv interpretată în detrimentul acuzatului, 
de exemplu, prin analogie. Reiese din toate acestea că o infracţiune trebuie 
să ie clar deinită în lege, condiţie ce este îndeplinită atunci când justiţiabilul 
poate şti, plecând de la textul dispoziţiei pertinente şi, dacă este necesar, cu 
ajutorul interpretării instanţelor, care sunt acţiunile şi omisiunile care îl pot 
face răspunzător (cauza Kokkinakis c. Greciei, Hotărârea din 25 mai 1993, 
www.echr.coe.int). 
3. Termenul „lege” utilizat în art. 7 din Convenţie implică cerinţe calitative, 
inclusiv cele de accesibilitate şi previzibilitate. Modul de redactare a legilor 
nu este întotdeauna precis. Aceasta înseamnă că multe sunt inevitabil for-
mulate în termeni care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt vagi, iar 
interpretarea şi aplicarea lor sunt lăsate în seama practicii. Prin urmare, în 
orice sistem de drept, oricât de clară ar i o dispoziţie legală, inclusiv una 
de drept penal, există un element inevitabil de interpretare judiciară şi va 
i întotdeauna nevoie de elucidarea aspectelor îndoielnice şi de adaptare 
la schimbările de situaţie (cauza Plechkov c. României, Hotărârea din 16 
septembrie 2014, www.echr.coe.int). Deşi claritatea este de dorit, se poate 
ajunge la o rigiditate excesivă, iar legea trebuie să ie capabilă să ţină pasul 
cu schimbările de situaţie. O lege poate satisface cerinţa de „previzibilitate” 
chiar atunci când persoana în cauză trebuie să apeleze la consiliere juridică 
adecvată pentru a evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanţele cauzei, 
consecinţele pe care le poate implica o anumită acţiune sau inacţiune a sa 
(cauza Ashlarba c. Georgiei, Hotărârea din 15 iulie 2014, www.echr.coe.int).
4. Infracţiunile şi pedepsele trebuie să ie clar deinite prin lege. Această 
condiţie este îndeplinită atunci când justiţiabilul poate şti, plecând de la textul 
dispoziţiei pertinente şi, dacă este necesar, folosind interpretarea acesteia 
de către instanţele de judecată, actele şi omisiunile care atrag răspunderea 
penală şi ce pedeapsă va i aplicată pentru fapta săvârşită şi/sau omisiu-
ne. Articolul 7 din Convenţie nu interzice interpretarea judiciară a regulilor 
privind răspunderea penală de la caz la caz, cu condiţia însă ca rezultatul 
interpretării să ie previzibil în mod rezonabil. Având în vedere cele de mai 
sus, este diicil, dacă nu imposibil pentru o persoană să prevadă schimbarea 
jurisprudenţei instanţelor naţionale. Curtea admite că instanţele naţionale 
sunt în măsură să interpreteze şi să aplice dreptul naţional, însă reaminteşte 
că principiul legalităţii infracţiunilor şi a sancţiunilor prevăzut în art. 7 din 
Convenţie interzice interpretare largă a dreptului penal, în detrimentul celui 
acuzat. De asemenea, Curtea admite că statele membre sunt libere să îşi 
modiice politica penală, inclusiv prin agravarea pedepselor, însă aplicarea 
retroactivă a legislaţiei penale trebuie să ie permisă numai atunci când modi-
icarea legislativă este favorabilă acuzatului (cauza Del Rio Prada c. Spaniei, 
Hotărârea din 10 iulie 2012, www.echr.coe.int).

art. 2. legalitatea sancţiunilor de drept penal. (1) Legea penală 
prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă 
de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de sigu-
ranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute 
de legea penală.

art. 2
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(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură 
educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută 
de legea penală la data când fapta a fost săvârşită.

(3) Nicio pedeapsă nu poate i stabilită şi aplicată în afara limitelor 
generale ale acesteia. 

legea de aplicare: ► Art. 7. Ori de câte ori o normă în vigoare face trimi-
tere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau 
de o lege specială modiicată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se 
consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, 
având aceleaşi elemente constitutive. ► Art. 236. Dispoziţiile părţii generale 
a Codului penal, precum şi dispoziţiile generale ale prezentei legi se aplică 
şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, în afară de cazul în care 
legea dispune altfel.

reglementarea anterioară: art. 2 şi art. 11 CP 1969. 

legislaţie conexă: ► art. 23 alin. (12) C. Rom.: „Art. 23. Libertatea indivi-
duală. (…) (12) Nicio pedeapsă nu poate i stabilită sau aplicată decât în 
condiţiile şi în temeiul legii”; ► art. 7 CEDO: „Art. 7. Nicio pedeapsă fără lege. 
1. Nimeni nu poate i condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în 
momentul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, potrivit dreptului 
naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai 
severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. 
2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane 
vinovate de o acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii sale, 
era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute 
de naţiunile civilizate”; ► art. 49 CDFUE: „Art. 49. Principiile legalităţii şi pro-
porţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor. (1) Nimeni nu poate i condamnat 
pentru o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia 
infracţiune potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De asemenea, 
nu se poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul 
săvârşirii infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea 
pre vede o pedeapsă mai uşoară, se aplică aceasta din urmă. (2) Prezen-
tul articol nu aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a 
făcut vi novată de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era 
incrimina tă pe baza principiilor generale recunoscute de comunitatea naţiu-
nilor. (3) Pe depsele nu trebuie să ie disproporţionate faţă de infracţiune”.

Hotărâri C.e.D.O. 1. Conceptul de „pedeapsă” din art. 7 din Convenţie este 
un concept autonom. Punctul de plecare în orice evaluare a existenţei unei 
pedepse este dacă măsura în cauză este impusă în urma condamnării pentru 
o „infracţiune”. Alţi factori care ar putea i luaţi în calcul ca relevanţi în aceas-
tă privinţă sunt natura şi scopul măsurii în cauză, încadrarea sa în temeiul 
legislaţiei naţionale, procedurile implicate în elaborarea şi implementarea 
măsurii, severitatea ei. Potrivit principiilor dezvoltate în jurisprudenţa Curţii 
în contextul art. 7 din Convenţie, acest text cere ca o infracţiune să ie clar 
deinită în lege, ca legea să ie predictibilă şi previzibilă, să interzică aplica-
rea retroactivă a legislaţiei penale mai punitive în detrimentul acuzatului şi 
să garanteze aplicarea retroactivă a legislaţiei mai favorabile (cauza Mihai 

art. 2


