
Cuvânt-înainte 

Noul Cod penal a adus o schimbare majoră de structură faţă de Codul penal 
anterior, prin faptul că Partea specială debutează cu infracţiunile contra persoanei. 
Această schimbare de structură a impus o nouă sistematizare semestrială a disciplinei 
Drept penal – partea specială, predată la anul III de studii. Potrivit acestei siste-
matizări, agreată de titularii disciplinei din cadrul Departamentului de Drept penal al 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, în primul semestru se analizează 
infracţiunile contra persoanei şi infracţiunile contra patrimoniului (Drept penal – 
partea specială I), iar în semestrul al doilea se analizează celelalte infracţiuni din 
partea specială a Codului, infracţiuni care fac parte în mod tradiţional din tematica 
prevăzută în fişa disciplinei (Drept penal – partea specială II).  

Prezenta lucrare, după cum şi titlul o indică, îşi propune o abordare tematică. 
Astfel, sunt analizate doar acele infracţiuni din Codul penal care fac parte din tema-
tica prevăzută pentru materia Drept penal partea specială din semestrul al doilea, 
conform fişei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, 
respectiv: Infracţiuni contra autorităţii; Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei; 
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu; Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice; Infracţiuni contra familiei.  

Rezultă că lucrarea este destinată, în primul rând, studenţilor, în vederea pregătirii 
examenului semestrial. Totodată, absolvenţii pot utiliza această lucrare pentru 
pregătirea examenului de licenţă şi examenelor de intrare în profesie (avocatură, 
magistratură) pentru partea corespunzătoare din tematică.  

În sfârşit, credem că lucrarea poate fi utilă şi practicienilor, deoarece, pe de o 
parte, sunt examinate unele ipoteze ignorate sau tratate sumar în literatura de specia-
litate, iar, pe de altă parte, sunt analizate probleme de drept controversate, cu indi-
carea practicii judiciare relevante, inclusiv a celei apărute după intrarea în vigoare a 
noului Cod penal, şi se propun soluţii pentru rezolvarea acestora. Or, într-o justiţie 
penală plină de incertitudini, de „întrebări prealabile”, orice opinie lămuritoare 
asupra unei chestiuni de drept poate fi utilă.  
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