
Cuprins 

Abrevieri ................................................................................................................... XI 

Capitolul I. Aplicarea legii penale ............................................................................ 1 
Secțiunea 1. Aplicarea legii penale în timp .............................................................. 2 

§1. Principiul activității legii penale .................................................................... 2 
§2. Principiul neretroactivității legii penale ....................................................... 11 
§3. Extraactivitatea legii penale ......................................................................... 11 

Secțiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spațiu .................................................... 69 
§1. Aplicarea legii penale faptelor săvârșite pe teritoriul României .................. 69 
§2. Aplicarea legii penale române faptelor săvârșite în afara  

teritoriului României .................................................................................... 77 

Capitolul II. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii ................................................ 94 
Secțiunea 1. Noțiunea. Structura trăsăturilor esențiale ale infracțiunii .................. 94 
Secțiunea a 2-a. Tipicitatea (prevederea faptei în legea penală) ............................ 98 

§1. Noțiune ......................................................................................................... 98 
§2. Obiectul infracțiunii ..................................................................................... 99 
§3. Subiecții infracțiunii ................................................................................... 102 
§4. Latura obiectivă .......................................................................................... 120 
§5. Latura subiectivă ........................................................................................ 148 
§6. Clasificări ale conținutului infracțiunii ...................................................... 175 

Secțiunea a 3-a. Antijuridicitatea (fapta nu este justificată) ................................. 176 
Subsecțiunea 1. Noțiunea de antijuridicitate ...................................................... 176 
Subsecțiunea a 2-a. Cauzele justificative ........................................................... 179 

§1. Legitima apărare ........................................................................................ 179 
§2. Starea de necesitate .................................................................................... 193 
§3. Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații ................................ 200 
§4. Consimțământul persoanei vătămate .......................................................... 205 

Secțiunea a 4-a. Imputabilitatea ........................................................................... 212 
Subsecțiunea 1. Noțiunea de imputabilitate ....................................................... 212 
Subsecțiunea a 2-a. Cauze de neimputabilitate .................................................. 214 

§1. Constrângerea fizică ................................................................................... 214 
§2. Constrângerea morală ................................................................................ 217 
§3. Excesul neimputabil ................................................................................... 224 
§4. Minoritatea făptuitorului ............................................................................ 231 
§5. Iresponsabilitatea ....................................................................................... 234 
§6. Intoxicația .................................................................................................. 239 
§7. Eroarea ....................................................................................................... 243 
§8. Cazul fortuit ............................................................................................... 256 

 



Sinteze de drept penal. Partea generală VIII

Capitolul III. Formele infracțiunii intenționate .................................................. 264 
Secțiunea 1. Acte de pregătire (preparatorii) ....................................................... 264 
Secțiunea a 2-a. Tentativa .................................................................................... 267 

§1. Modalitățile tentativei ................................................................................ 271 
§2. Incriminarea și pedepsirea tentativei .......................................................... 277 
§3. Cauze de nepedepsire a tentativei .............................................................. 280 

Secțiunea a 3-a. Infracțiunea fapt consumat ........................................................ 287 
Secțiunea a 4-a. Infracțiunea fapt epuizat ............................................................ 289 

Capitolul IV. Unitatea de infracțiune .................................................................. 290 
Secțiunea 1. Unitatea naturală .............................................................................. 290 

§1. Infracțiunea simplă ..................................................................................... 291 
§2. Infracțiunea continuă .................................................................................. 299 
§3. Infracțiunea deviată .................................................................................... 304 

Secțiunea a 2-a. Unitatea legală de infracțiune .................................................... 306 
§1. Infracțiunea continuată ............................................................................... 306 
§2. Infracțiunea complexă ................................................................................ 328 
§3. Infracțiunea progresivă............................................................................... 338 
§4. Infracțiunea de obicei ................................................................................. 341 
§5. Infracțiunea de simplă repetare .................................................................. 345 

Capitolul V. Pluralitatea de infracțiuni ............................................................... 347 
Secțiunea 1. Concursul de infracțiuni .................................................................. 348 

§1. Condiții ...................................................................................................... 349 
§2. Formele concursului de infracțiuni ............................................................ 354 
§3. Sancționarea concursului de infracțiuni ..................................................... 363 

Secțiunea a 2-a. Recidiva ..................................................................................... 377 
§1. Forme ale recidivei ..................................................................................... 378 
§2. Recidiva în cazul persoanei fizice .............................................................. 380 
§3. Recidiva în cazul persoanei juridice........................................................... 408 
§4. Reindividualizarea pedepsei în cazul descoperirii ulterioare  

a stării de recidivă ...................................................................................... 415 
§5. Reindividualizarea pedepsei pentru infracțiunea comisă în stare  

de recidivă după înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață  
cu pedeapsa închisorii .................................................................................. 417 

Secțiunea a 3-a. Pluralitatea intermediară ............................................................ 418 
§1. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei fizice ..................................... 418 
§2. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei juridice ................................. 423 
§3. Reindividualizarea pedepsei în cazul descoperirii ulterioare  

a stării de pluralitate intermediară .............................................................. 424 

Capitolul VI. Pluralitatea de făptuitori ............................................................... 425 
Secțiunea 1. Forme ale pluralității de făptuitori ................................................... 425 
Secțiunea a 2-a. Participația penală ...................................................................... 429 

§1. Felurile participației penale ........................................................................ 430 
§2. Autorul și participanții (participația penală proprie) .................................. 439 
§3. Pedeapsa în cazul participanților ................................................................ 473 
§4. Împiedicarea de către participant a săvârșirii infracțiunii .......................... 478 



Cuprins IX

Capitolul VII. Pedepsele ........................................................................................ 481 
Secțiunea 1. Pedepsele principale ........................................................................ 482 

§1. Detențiunea pe viață ................................................................................... 483 
§2. Închisoarea ................................................................................................. 486 
§3. Amenda penală ........................................................................................... 489 

Secțiunea a 2-a. Pedepsele complementare .......................................................... 511 
§1. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice ................................ 511 
§2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice ............................ 538 

Secțiunea a 3-a. Pedeapsa accesorie .................................................................... 550 
§1. Noțiune. Condiții. Conținut ........................................................................ 550 
§2. Executarea pedepsei accesorii .................................................................... 554 

Capitolul VIII. Individualizarea pedepselor ....................................................... 556 
Secțiunea 1. Noțiune și forme de individualizare ................................................ 556 
Secțiunea a 2-a. Individualizarea judiciară a pedepselor ..................................... 558 

§1. Noțiune. Criterii ......................................................................................... 558 
§2. Circumstanțe atenuante și agravante .......................................................... 567 

Secțiunea a 3-a. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Individualizarea  
judiciară a pedepselor ......................................................................................... 616 

§1. Renunțarea la aplicarea pedepsei ............................................................... 616 
§2. Amânarea aplicării pedepsei ...................................................................... 630 
§3. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei ................................ 672 
§4. Executarea pedepsei ................................................................................... 718 
§5. Liberarea condiționată ................................................................................ 718 

Capitolul IX. Măsurile de siguranță .................................................................... 751 
Secțiunea 1. Reguli generale ................................................................................ 751 
Secțiunea a 2-a. Obligarea la tratament medical .................................................. 754 

§1. Noțiune. Condiții ........................................................................................ 754 
§2. Conținut. Executare .................................................................................... 756 
§3. Durata ......................................................................................................... 758 
§4. Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical .............................. 758 

Secțiunea a 3-a. Internarea medicală .................................................................... 760 
§1. Noțiune. Condiții ........................................................................................ 760 
§2. Conținut. Executare .................................................................................... 762 
§3. Durata ......................................................................................................... 763 
§4. Menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale .............. 763 

Secțiunea a 4-a. Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării  
unei profesii ........................................................................................................ 765 

§1. Noțiune. Condiții ........................................................................................ 765 
§2. Conținut. Executare .................................................................................... 767 
§3. Durata ......................................................................................................... 768 

Secțiunea a 5-a. Confiscarea specială .................................................................. 768 
§1. Noțiune. Condiții ........................................................................................ 768 
§2. Conținut ...................................................................................................... 774 
§3. Executarea măsurii confiscării speciale ..................................................... 795 



Sinteze de drept penal. Partea generală X

Secțiunea a 6-a. Confiscarea extinsă .................................................................... 799 
§1. Noțiune ....................................................................................................... 799 
§2. Condiții ...................................................................................................... 800 
§2. Standardul de probă. Impedimente procedurale la aplicarea  

confiscării extinse ...................................................................................... 810 
§3. Conținut. Executare .................................................................................... 814 

Capitolul X. Infractorii minori ............................................................................. 816 
Secțiunea 1. Regimul răspunderii penale a infractorilor minori .......................... 816 

§1. Reguli generale. Limitele răspunderii penale a minorului ......................... 816 
§2. Consecințele răspunderii penale a minorilor .............................................. 818 
§3. Referatul de evaluare.................................................................................. 821 

Secțiunea a 2-a. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate ............... 823 
§1. Reguli generale .......................................................................................... 823 
§2. Stagiul de formare civică ........................................................................... 826 
§3. Supravegherea ............................................................................................ 828 
§4. Consemnarea la sfârșit de săptămână ......................................................... 830 
§5. Asistarea zilnică ......................................................................................... 833 
§6. Obligații ..................................................................................................... 836 
§7. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate .... 841 

Secțiunea a 3-a. Regimul măsurilor educative privative de libertate ................... 846 
§1. Reguli generale .......................................................................................... 846 
§2. Internarea într-un centru educativ .............................................................. 846 
§3. Internarea într-un centru de detenție .......................................................... 860 
§4. Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate ...... 877 
§5. Pluralitatea de infracțiuni comise în minorat și/sau majorat ...................... 879 
§6. Descoperirea ulterioară a unei infracțiuni săvârșite  

în timpul minorității ................................................................................... 886 
§7. Probleme referitoare la aplicarea legii penale în timp,  

în cazul infracțiunilor comise de minori .................................................... 887 

Capitolul XI. Cauze care înlătură răspunderea penală. Cauze care  
înlătură sau modifică executarea pedepselor. Cauze care înlătură  
consecințele condamnării ..................................................................................... 892 

Secțiunea 1. Cauze care înlătură răspunderea penală ........................................... 892 
§1. Amnistia ..................................................................................................... 894 
§2. Prescripția răspunderii penale .................................................................... 899 
§3. Lipsa plângerii prealabile. Retragerea plângerii prealabile ........................ 920 
§4. Împăcarea ................................................................................................... 934 
§5. Încheierea unui acord de mediere............................................................... 939 

Secțiunea a 2-a. Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepselor ........... 942 
§1. Grațierea ..................................................................................................... 942 
§2. Prescripția executării pedepsei ................................................................... 950 

Secțiunea a 3-a. Cauze care înlătură consecințele condamnării ........................... 959 
§1. Reabilitarea ................................................................................................ 959 

Bibliografie generală ............................................................................................. 987 
Index ....................................................................................................................... 991 


