
Sec iunea I 

 

drept penal 

drept penal  
tiin a dreptului penal 

drept criminal crimen = crim  

Manual de drept penal, 

Partea general

Traité de droit criminel  



poena = pedeaps  

drept al ap r rii sociale

 

.

„sistemul normelor juridice care reglementeaz  rela iile de ap rare 

social  prin interzicerea ca infrac iuni, sub sanc iuni specifice denumite 

pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopul ap r rii 

acestor valori, fie prin prevenirea infrac iunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor 

care le s vâr esc”  

infrac iunea, sanc iunile de drept penal i r spunderea 

penal . 

Drept penal. Partea general

op. cit.  



„acea ramur  a dreptului public intern care se ocup  de infrac iuni i de 

pedepsele ce trebuiesc aplicate acelor care le comit”

„totalitatea (ansamblul) normelor juridice care privesc regle-

mentarea reac iunii represive la un moment dat într-un grup social oarecare”

„toate rânduielile juridice care privesc faptele 

penale, sanc iunile penale i modul lor de aplicare i care se g sesc în vigoare 

(existente) în momentul actual în legisla iunea unui stat”

„substan a juridic  a regulilor de drept privitoare la reac ia 

represiv , adic  aceea ce decurge ca îndatoriri, restric ion ri i consecin e din 

normele care reglementeaz  reac ia represiv ”

„dreptul statului (societ ii) de a crea norme juridice sanc ionate cu pedepse 

(jus puendi)”. 

Infrac iunea penal  i 

culpabilitatea „const  în 

acele legi de drept intern prin care popoarele, în virtutea suveranit ii i în 

Curs de drept penal

„o concep iune 

a ra iunii omene ti, deduse din drepturile omului cu societatea, în care societatea are 

facultatea de a face s  sufere omul un r u, din cauza viol rei de drept penal pe care el a 

comis-o” „dreptul penal este dreptul 

suveranului de a înflige o suferin  supusului pentru infrac iunea sa”

„Dreptul penal este tiin a drepturilor pe care legile penale le d  statului 

contra supu ilor care le violeaz ”

ilustru penalist italian cel mai mare dintre 

penali tii clasici „ tiin a penal  e c utarea limitelor interne i 

externe între care numai statul poate ap ra drepturile oamenilor cu luarea unui drept”

„Dreptul penal e mai mult sanc iunea celorlalte legi decât o specie 

particular  de drept”. 

Drept penal (reeditarea edi iei din anul 1939)

 Tratat de Drept penal. Partea general



numele interesului general, organizeaz , prin organele lor legal constituite, 

ap rarea social  contra infractorilor, determinând în acest scop infrac iunile, 

sanc iunile corespunz toare i condi iile în care urmeaz  a fi aplicate”

„dreptul penal este o ramur  a sistemului 

nostru de drept alc tuit dintr-o totalitate de norme juridice, edictate de stat, 

prin care se stabilesc faptele considerate infrac iuni, pedepsele i dreptul 

statului de a trage la r spundere penal  persoanele care s vâr esc infrac iuni, 

în scopul ap r rii ordinii de drept”

„dreptul penal (legisla ia penal ) ca 

ramur  a sistemului de drept român este format din totalitatea normelor 

juridice prin care se prevede în ce condi ii o fapt  este infrac iune, felul acestor 

infrac iuni, sanc iunile ce se aplic  în cazul comiterii lor, precum i 

r spunderea penal , în scopul ap r rii ordinii de drept din România împotriva 

asemenea fapte”

„dreptul 

penal ca ramur  a sistemului de drept reprezint  un ansamblu de norme care 

reglementeaz  rela iile sociale ce iau na tere în ac iunea de prevenire i 

combatere a infrac ionalit ii, norme care determin  faptele ce constituie 

infrac iuni, sanc iunile corespunz toare, precum i condi iile de aplicare i 

executare a acestora”

„un 

ansamblu de norme juridice de drept public prin care sunt reglementate faptele 

ce constituie infrac iuni, precum i condi iile i consecin ele angaj rii 

r spunderii în cazul comiterii acestor fapte”

„defini iile dreptului penal prezint  o mare diversitate determinat  i de 

subiectivismul autorilor care le-au elaborat, astfel c  a ad uga o alt  defini ie 

acestei diversit i nu ar fi decât o munc  inutil ”

 Drept penal. Partea general

Drept penal. Partea general

Drept penal. Partea general

op. cit.

op. cit.



 

 

op. cit.

op. cit.



necesitatea ap r rii valorilor sociale  existen a 
fenomenului infrac ional i necesitatea combaterii lui  necesitatea regle-
ment rii juridice a ac iunii de ap rare a valorilor sociale

. 

 

 criminalitate

Criminalitatea zis  legal  

Criminalitatea zis  aparent  sau relevat  

Teoria general  a dreptului

op. cit.  

Manual de criminologie



Criminalitatea zis  real  

 . 

r zbun rii. 

nelimitat

R zbunarea limitat –

regula talionului  „ochi pentru ochi, dinte pentru 

dinte”  

compozi ia  

op. cit.  



 

autonomia unitatea caracterul 

de drept public

subsidiar selectiv

op. cit.  

Drept penal. Partea general

Teoria general  a dreptului  

op. cit.



l sare f r  ajutor a unei persoane aflate în dificultate

profanare de cadavre sau morminte

tot în dreptul penal  

Droit penal general et criminologie  

op. cit.

Ibidem.



„Dispozi iile p r ii generale a Codului penal, precum i 
dispozi iile generale ale prezentei legi se aplic  i faptelor sanc ionate penal 
prin legi speciale, în afar  de cazul în care legea dispune altfel”. 

 

din oficiu  

Drept interna ional penal i infrac iunile interna ionale  

Tratat de procedur  penal . Partea general

Tratat de procedur  penal . Partea general  (în lumina noului Cod de 

procedur  penal )  



„sui-generis”

 

„ansamblul de procedee susceptibile s  fie propuse legiuitoru-

lui sau care sunt efectiv folosite de acesta la un moment dat într-o ar  determi-

nat , pentru combaterea criminalit ii” „politica penal  este în egal  

m sur  o tiin  i o art , ce const  în a descoperi i organiza în mod ra ional 

cele mai bune solu ii posibile pentru diferitele probleme de fond i de form  pe 

care le ridic  fenomenul criminalit ii”

op. cit.

Lebruch op. cit.

Traité de droit criminel  


