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1. Prezentarea planului lucr rii.
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de lege ferenda  

 

2. Cadrul legal. 

CAPITOLUL II 

Cauzele justificative 

 
Art. 18. Dispozi ii generale 

(1) Nu constituie infrac iune fapta prev zut  de legea penal , dac  
exist  vreuna dintre cauzele justificative prev zute de lege. 

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde i asupra participan ilor. 
 
Art. 19. Legitima ap rare 

(1) Este justificat  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  în 
legitim  ap rare. 

(2) Este în legitim  ap rare persoana care s vâr e te fapta pentru 
a înl tura un atac material, direct, imediat i injust, care pune în pericol 
persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dac  
ap rarea este propor ional  cu gravitatea atacului. 

(3) Se prezum  a fi în legitim  ap rare, în condi iile alin. (2), acela 
care comite fapta pentru a respinge p trunderea unei persoane într-o 
locuin , înc pere, dependin  sau loc împrejmuit inând de aceasta, 
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f r  drept, prin violen , viclenie, efrac ie sau alte asemenea modalit i 
nelegale ori în timpul nop ii. 

 
Art. 20. Starea de necesitate 

(1) Este justificat  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  în 
stare de necesitate. 

(2) Este în stare de necesitate persoana care s vâr e te fapta 
pentru a salva de la un pericol imediat i care nu putea fi înl turat altfel 
via a, integritatea corporal  sau s n tatea sa ori a altei persoane sau 
un bun important al s u ori al altei persoane sau un interes general, 
dac  urm rile faptei nu sunt v dit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce în cazul în care pericolul nu era înl turat. 

 
Art. 21. Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obliga ii 

(1) Este justificat  fapta prev zut  de legea penal  constând în 
exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obli-
ga ii impuse de lege, cu respectarea condi iilor i limitelor prev zute de 
aceasta. 

(2) Este de asemenea justificat  fapta prev zut  de legea penal  
constând în îndeplinirea unei obliga ii impuse de autoritatea compe-
tent , în forma prev zut  de lege, dac  aceasta nu este în mod v dit 
ilegal . 

 
Art. 22. Consim mântul persoanei v t mate 

(1) Este justificat  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  cu 
consim mântul persoanei v t mate, dac  aceasta putea s  dispun  în 
mod legal de valoarea social  lezat  sau pus  în pericol. 

(2) Consim mântul persoanei v t mate nu produce efecte în cazul 
infrac iunilor contra vie ii, precum i atunci când legea exclude efectul 
justificativ al acestuia. 

 
CAPITOLUL III 

Cauzele de neimputabilitate 

 
Art. 23. Dispozi ii generale 

 (1) Nu constituie infrac iune fapta prev zut  de legea penal , dac  
a fost comis  în condi iile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. 

(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra parti-
cipan ilor, cu excep ia cazului fortuit. 
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Art. 24. Constrângerea fizic  

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  din 
cauza unei constrângeri fizice c reia f ptuitorul nu i-a putut rezista. 

 
Art. 25. Constrângerea moral  

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  din 
cauza unei constrângeri morale, exercitat  prin amenin are cu un 
pericol grav pentru persoana f ptuitorului ori a altuia i care nu putea fi 
înl turat în alt mod. 

 
Art. 26. Excesul neimputabil 

(1) Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  
de persoana aflat  în stare de legitim  ap rare, care a dep it, din 
cauza tulbur rii sau temerii, limitele unei ap r ri propor ionale cu 
gravitatea atacului. 

(2) Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  
de persoana aflat  în stare de necesitate, care nu i-a dat seama, în 
momentul comiterii faptei, c  pricinuie te urm ri v dit mai grave decât 
cele care s-ar fi putut produce dac  pericolul nu era înl turat. 

 
Art. 27. Minoritatea f ptuitorului 

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  de un 
minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condi iile legale 
pentru a r spunde penal. 

 
Art. 28. Iresponsabilitatea 

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  de 
persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea s - i dea seama 
de ac iunile sau inac iunile sale ori nu putea s  le controleze, fie din 
cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. 

 
Art. 29. Intoxica ia 

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  de 
persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea s - i dea seama 
de ac iunile sau inac iunile sale ori nu putea s  le controleze, din cauza 
intoxic rii involuntare cu alcool sau cu alte substan e psihoactive. 

 
Art. 30. Eroarea 

(1) Nu constituie infrac iune fapta prev zut  de legea penal  s -
vâr it  de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cuno tea 
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existen a unei st ri, situa ii ori împrejur ri de care depinde caracterul 
penal al faptei. 

(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  i faptelor s vâr ite din culp  pe 
care legea penal  le pedepse te, numai dac  necunoa terea st rii, 
situa iei ori împrejur rii respective nu este ea îns i rezultatul culpei. 

(3) Nu constituie circumstan  agravant  sau element circumstan-
ial agravant starea, situa ia ori împrejurarea pe care infractorul nu a 

cunoscut-o în momentul s vâr irii infrac iunii. 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic  în mod corespunz tor i în 

cazul necunoa terii unei dispozi ii legale extrapenale. 
(5) Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  s vâr it  

ca urmare a necunoa terii sau cunoa terii gre ite a caracterului ilicit al 
acesteia din cauza unei împrejur ri care nu putea fi în niciun fel evitat . 

 

Art. 31. Cazul fortuit 

Nu este imputabil  fapta prev zut  de legea penal  al c rei rezul-
tat e consecin a unei împrejur ri care nu putea fi prev zut . 
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Cauzele care înl tur  caracterul penal al faptei 

 

 

Caracterul penal i cauzele care fac posibil   

înl turarea acestuia 

3. No iunea de caracter penal al faptei.

Drept penal român. Partea 
general . Conform noului Cod penal  

Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  
Drept penal. Partea general  conform 

noului Cod penal  
Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  

Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  
Cauzele justificative

Cauzele 
care exclud infrac iunea (Tr s turile esen iale ale infrac iunii i cauzele care exclud 
infrac iunea)

Institu ii de drept penal  
Drept penal. Partea general
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colpevolezza

 Manuale di diritto penale. Parte generale

fattispecie 
astratta

punibilità

Drept penal. Partea 
general  conform noului Cod penal  op. cit.
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Uzul de arm  licit  cauz  care înl tur  caracterul penal al 
faptei http://revistaprolege.ro/revista-pro-lege-
nr-42016/ Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  

op. cit.
Vinov ia penal

Manual de drept penal. Partea general

Art. 15. Tr s turile esen iale ale infrac iunii 
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http://www.just.ro/Portals/0/Coduri/coduri_60309/Expunere%20de%20motive%20Proie
ctul%20Legii%20privind%20Codul%20Penal%20forma%20transmisa%20Parlamentului.
doc http://www.just.ro/Portals/0/Coduri/coduri_ 
60309/Proiectul%20Legii%20privind%20Codul%20Penal-%20forma%20transmisa%20P
arlamentului.doc

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck. 
proiect?idp=10255

http://www.cdep.ro/proiecte/ 2009/300/00/4/em 
304.pdf http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/00/ 
4/pl304asu mare.pdf

Drept penal. Partea general  

Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  op. 
cit. Unitatea de infrac iune
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4. Semnifica ia absen ei vreuneia dintre tr s turile esen iale 
ale infrac iunii 

 Fapta prev zut  de legea penal . 

absen a faptei concrete

lipse te elementul legal  

Modelul legal

tipicitatea

Explica ii preliminare (Cauzele care înl tur  caracterul penal al 
faptei)

Explica ii teoretice ale Codului penal român. Partea general

Drept penal. Partea general  conform noului Cod penal  
op. cit.
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 Fapta s vâr it  cu vinov ie.

op. cit.

Art. 228. Furtul 

Art. 16. Vinov ia 


