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mai 
întâi principiile aplic rii legii penale în timp

 

principiul activit ii legii penale

legea dispune numai pentru viitor

incriminatio ex novo  

neretroactivitatea legii 
penale

nonultraactivitatea legii penale

G. Antoniu



Aplicarea legii penale 

momentul comiterii faptei de autor

momentul apari iei primei pagube ori al ob inerii primului folos necuvenit

la momentul consum rii lor
în func ie de momen-

tul epuiz rii

la momen-
tul comiterii activit ii (ac iunii sau inac iunii) infrac ionale (data consum rii)

pe zile calendaristice

vocatio legis

Veeber c. Estoniei

Rohlena c. Republicii Cehe
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se 
convoac  în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, dup  caz, de la trimitere. 

„la data public rii în Monitorul Oficial al României”
„dup  publicarea în Monitorul Oficial al României” 

nemo consetur legem ignorare

nemo censetur legem ignorare

nemo consetur legem ignorare
mitior lex

pe zile calendaristice



Aplicarea legii penale 

s  
arate explicit

evenimente legislative

G. Antoniu

s  publice un anun  referitor la aceast  ac iune în site-ul propriu, s -l afi eze la 
sediul propriu, într-un spa iu accesibil publicului, i s -l transmit  c tre mass-media central  
sau local , dup  caz 

(1) Modificarea unui act normativ

(2)

«se modific  i va avea 
urm torul cuprins:», (3)

«se modific  
corespunz tor»

(1) Completarea actului normativ

«Dup  articolul ... se introduce un nou articol, ..., 
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abrogare 
total  abrogare par ial

ultima abrogare 
se va referi la întregul act normativ, nu numai la textele r mase în vigoare

cu urm torul cuprins:». (2)

(1) Modificarea sau completarea 
unui act normativ 

(2)

Dispozi iile de modificare i de com-
pletare

produce consecin e similare abrog rii sale



Aplicarea legii penale 

Abrogarea expres  
concret
generic  

abrogarea expres  abrogarea nu echivaleaz  în toate 
cazurile cu dezincriminarea

 

F. Streteanu, D. Ni u
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 (I.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penal , decizia nr. 6/2015, www.scj.ro)

. 
Fac excep ie prevederile din ordonan ele Guvernului care au prev zut norme de 
abrogare i au fost respinse prin lege de c tre Parlament  

 

„nu este admis 
ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior s  se repun  în vigoare actul 
normativ ini ial” 



Aplicarea legii penale 

normelor de trimitere

normele incomplete completatoare

modific rii normei completatoare dependen a

abrog rii normei completatoare independen a

- Codul penal s-a dep rat de linia doctrinar  anterioar , potrivit c reia, în cazul 
normelor de trimitere sau de referire, modificarea „normei împrumutate” nu pro-
duce niciun efect cu privire la norma de trimitere sau de referire, în corpul c reia va 
subzista „norma împrumutat ”, a a cum era ea prev zut  de lege la momentul 
intr rii în vigoare a normei de trimitere sau de referire . 

F. Streteanu, D. Ni u

decizia nr. 6/HP/2015

 natura juridic  a unor norme incomplete de trimitere, care, 
conform art. 5 alin. (2) LPANCP, sunt independente de normele completatoare, în mod eronat 
instan a suprem  s-a raportat în considerentele deciziei la normele incomplete f când trimi-
tere la o linie doctrinar  abandonat  de Codul penal. 

normele de trimitere i cele de referire
V. Dongoroz

norma de referire

norma de trimitere

infrac iunilor la regimul silvic (cu referire la 
art. 108 i 110) suntem în prezen a unor norme de referire

În concret, actul completator care va întregi norma de referire
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în lumina dispozi iilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, în 
cazul abrog rii normei completatoare, norma incomplet  va p stra elementele preluate de la 
aceasta, (...) în forma existent  la data abrog rii, în afar  de situa ia în care legea dispune 
altfel

 (I.C.C.J., Completul de hot râre preliminar , 
decizia nr. 6/2015, www.scj.ro)

norme penale în alb

F. Streteanu, D. Ni u  
1. norme în alb proprii 

2. norme în alb improprii

norma de trimitere se completeaz
determinate de c tre legiuitor norma în alb

num r nedeterminat de norme norma de trimitere
care exist

norma în alb vor fi adoptate ulterior
norma de trimitere în 

aceea i lege norma în alb
în alte legi sau chiar în acte normative de for  juridic  inferioar  

F. Streteanu, D. Ni u

dac  legea 
special  prevede c  s vâr irea unor astfel de fapte se sanc ioneaz  potrivit legii penale



Aplicarea legii penale 

lua o 
m sur  educativ  sau o m sur  de siguran  dac  aceasta nu era prev zut  de legea 
penal  la data când fapta a fost s vâr it

mitior lex

 extraactivitatea 
 retroactivitate

ultraactivitate  

 
 interpretare in peius  

G. Antoniu

N. Neagu


