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Fi a nr. 1

I. COMENTARIU INTRODUCTIV

Fiecare stat î i con  gureaz  un sistem de valori i rela ii sociale protejate juridic (de pild , via a, integritatea 
corporal , patrimoniul etc.), legea  ind, a a cum ar ta Aristotel, o form  a ordinii sociale.

Legiuitorul (Parlamentul, sau cel delegat – Guvernul) are obliga ia pozitiv  de a identi  ca cele mai grave 
înc lc ri ale valorilor protejate juridic i de a le stipula în legea penal  împreun  cu sanc iunile aplicabile, în 
func ie de politica penal  a statului.

Uneori, obliga ia de incriminare rezult  din jurispruden a CtEDO (de pild , în materia înc lc rilor 
dreptului la via  ori a sclaviei) sau din actele obligatorii emise de institu iile UE (de pild , cele care decurg 
din directive) ori din importan a valorii sociale protejate constitu ional.

Indiferent cât de grav  este înc lcarea unor valori sociale din perspectiva victimei ori a societ ii, în absen a 
unei norme de incriminare stipulate în lege, nu este posibil  sanc ionarea autorului înc lc rii, putându-se crea 
premisele formul rii unei propuneri legislative care s  conduc  la incriminarea în viitor a acestor fapte.

În scopul asigur rii cunoa terii faptelor sanc ionate drept infrac iuni, legile sau ordonan ele de urgen  
sunt publicate în Monitorul O  cial al României.

Pentru a   respectate, legile trebuie s   e cât mai clare posibil. Astfel, C. Beccaria a  rma: „Vre i s  
preveni i infrac iunile? Face i ca legile s   e clare, simple i toat  for a na iunii s   e concentrat  pentru a le 
ap ra”. Deopotriv , legile trebuie s  respecte exigen ele constitu ionale, în acest sens Curtea Constitu ional  
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Legalitatea incrimin rii i a sanc iunilor penale

ar tând c : „dispozi iile constitu ionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constitu ionale 
obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunz toare 
de asigurare real  a independen ei judec torilor, f r  de care nu se poate concepe existen a statului de drept, 
prev zut  prin art. 1 alin. (3) din Constitu ie” (DCC nr. 20/2000).

Codul penal prevede cu caracter exempli  cativ principiile generale ale dreptului penal; astfel, dispozi iile 
art. 1 i 2 C.pen. pot   completate i cu alte reguli fundamentale ale dreptului penal cum ar   egalitatea 
persoanelor (a  ate în situa ii identice sau similare) în fa a legii penale (art. 16 din Constitu ie), principiul 
r spunderii penale subiective (nulla poena sine culpa, care exclude ipoteze de r spundere penal  obiectiv ), 
caracterul personal al r spunderii penale (ne  ind posibil  r spunderea penal  pentru fapta altuia) sau 
principiul propor ionalit ii [art. 53 alin. (2) din Constitu ie sau art. 74 C.pen.; pentru o analiz  detaliat  
a principiului propor ionalit ii a se vedea T. Papuc, Principiul Propor ionalit ii, Ed. Solomon, Bucure ti, 
2019).

Principiile legalit ii incrimin rii i a legalit ii sanc iunilor penale reprezint  principii generale i 
explicite ale dreptului penal. Al turi de acestea din normele cuprinse în partea general  a Codului penal sau 
din jurispruden a CtEDO rezult  o serie de principii speci  ce, aplicabile sectorial unor anumite institu ii 
(de pild , principiul individualiz rii r spunderii penale); majoritatea acestora sunt principii implicite ale 
dreptului penal.

Respectarea principiilor dreptului penal are caracter obligatoriu. Acest caracter rezult  din for a juridic  
supralegislativ  pe care legea le-o acord  principiilor prin raportare la izvoarele lor (de pild , art. 7 CEDO 
sau art. 11 din Declara ia Universal  a Drepturilor Omului, ori art. 15 din Pact). 

CUVINTE CHEIE

Legea penal  semni  c  orice dispozi ie cu caracter penal cuprins  în legi organice ori în ordonan e de 
urgen . În DCC nr. 78/2014 s-a ar tat c  „prin lege penal  se în elege o norm  de drept substan ial sau material 
cu un con inut normativ propriu-zis, adic  o norm  care stabile te conduite, fapte, ac iuni ale subiec ilor într-un 
raport juridic, în timp ce prin expresia referitoare la dreptul procesual ori procedural se exprim  categoria 
normelor juridice care cuprind în con inutul lor proceduri, modalit i sau mijloace prin care se aplic  normele 
dreptului substan ial”.

Legalitatea incrimin rii reprezint  prin ci piu fundamental al dreptului pe nal, cu valoare constitu ional , 
potrivit c ruia infrac iunile tre buie prev zute în mod clar, pre cis i previzibil de lege (art. 1 C.pen.). 

Legalitatea pedepsei constituie principiu fundamental al dreptului penal, cu valoare constitu ional , 
potrivit c ruia pedepsele i m su rile ce pot   luate împotriva per soa nelor care s vâr esc infrac iuni trebuie s  
 e prev zute în mod clar, precis i previzibil de lege (art. 2 C.pen.). 

Legalitatea procesului penal este principiu fundamental al proce sului penal, potrivit c ruia desf  urarea 
întregului proces penal ( i a altor proceduri penale), are loc potrivit dispozi iilor prev  zute de lege (art. 2 
C.proc.pen., nullum iudicium sine lege).

Legisla ia reprezint  ansamblul actelor normative în vigoare.

Politica penal  semni  c  ansamblul obiec ti velor pe care statul le urm  re te în lupta contra feno menului 
criminal i a mijloacelor preventive sau represive pe care le aplic  în acest scop (de exemplu, sanc iunile 
penale); reprezint  r spunsul statului la criminalitate.

 




