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Legea nr. 286/2009[1] 
privind Codul penal

(Publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009)

PARTEA GENERALĂ

Titlul I  
Legea penală şi limitele ei de aplicare

[1] Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a fost modificată prin: 
 – L. nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal (M. of. nr. 180 din 20 martie 2012);
 – L. nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal (M. of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);
 – L. nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. of. nr. 757 din 12 noiem-

brie 2012);
 – Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 publicată în M. of. nr. 372 din 20 mai 2014; (a se vedea decizia în 

extras la art. 5)
 – Decizia Curţii Constituţionale nr. 508/2014 publicată în M. of. nr. nr. 843 din 19 noiembrie 2014; (a se vedea 

decizia în extras la art. 159)
 – L. nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (M. of. nr. 887 din 5 de-

cembrie 2014);
 – Decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014 publicată în M. of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015; (a se vedea decizia 

în extras la art. 336 alin. (1))
 – Decizia Curţii Constituţionale nr. 11/2015 publicată în M. of. nr. 102 din 9 februarie 2015. (a se vedea decizia 

în extras la art. 1121 alin. (2) lit. a))

Capitolul I  
Principii generale

Art. 1. Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care 

constituie infracţiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancţionată 

penal pentru o faptă care nu era prevăzută 
de legea penală la data când a fost săvârşită.

Bibliografie: Constantin Duvac, Studiu comparativ 
referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare din per-
spectiva noului Cod penal şi a Codului penal actual, Drep-
tul nr. 7/2013, p. 177; ♦ Cristina Tomuleț, Temelia prin-
cipiului legalității. Studiu de caz: dreptul internațional 
penal, CDP nr. 2/2013, p. 117; ♦ Gheorghe Ivan, Mari Cla-
udia Ivan, Principiul legalității incriminării și a pedepsei 
în dreptul Uniunii Europene, Dreptul nr. 9/2012, p. 272; 
♦ Andrei Iordăchescu, Unele considerații privind previ-
zibilitatea legii penale, CDP nr. 3/2012, p. 85; ♦ Ovidiu 
Predescu, Diana Ungureanu, Mihail Udroiu, Considerații 
referitoare la interpretarea art. 101 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în raport cu principiul 

legalității incriminării și a pedepsei, Dreptul nr. 3/2011, 
p. 203; ♦ Sergiu Bogdan, Noua legislație penală și con-
formitatea acesteia cu principiile Manifestului referitor la 
politica penală europeană, CDP nr. 1/2011, p. 47; ♦ Octa-
vian Pașcu, Protecția drepturilor omului în dreptul penal 
comunitar prin principiul legalității. Tendințele actuale în 
legislațiile naționale, în jurisprudența CEDO și în dreptul 
comunitar, CDP nr. 2/2009, p. 102.

Regl. ant.: CP 1969 – art. 2, art. 11.
► CEDO
articolul 7 din Convenţie, intitulat „Nicio pe-

deapsă fără lege”, prevede că: 
„1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

acţiune sau o omisiune care, în momentul să-
vârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit drep-
tului naţional sau internaţional. De asemenea, 
nu se poate aplica o pedeapsă mai severă 
decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii 
infracţiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere ju-
decării şi pedepsirii unei persoane vinovate de 
o acţiune sau de o omisiune care în momentul 
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săvârşirii era considerată infracţiune potrivit 
principiilor generale de drept recunoscute de 
naţiunile civilizate.”

Hotărâri esenţiale (exemple): achour c. 
Franţei (MC), 67335/01, 29 martie 2006; Can-
toni c. Franţei, 15 noiembrie 1996; Dragotoniu 
şi Militaru-Pidhorni c. României, 24 mai 2007, 
M. of. 420/23 iunie 2010; Pessino c. Franţei, 
40403/02, 10 octombrie 2006; Kafkaris c. Chi-
prului [MC], 21906/04, 12 februarie 2008; Gur-
guchiani c. Spaniei, 16012/06, 15 decembrie 
2009, Korbely c. ungariei (MC), 9174/02, 19 
septembrie 2008, etc.

1. Nullum crimen, nulla poena sine lege: Arti-
colul 7 alin. 1 din Convenţie consacră, în gene-
ral, principiul legalităţii delictelor şi pedepselor 
(nullum crimen, nulla poena sine lege). Legea 
trebuie să definească cu claritate infracţiunile 
şi pedepsele aplicabile; această condiţie este 
îndeplinită atunci când justiţiabilul poate să 
cunoască, plecând de la textul dispoziţiei perti-
nente şi, la nevoie cu ajutorul interpretării date 
de instanţe, ce acte şi omisiuni îi angajează răs-
punderea penală (achour c. Franţei, 67335/01, 
29 martie 2006). Principiul legalităţii impune de 
asemenea ca acuzatului să nu îi fie aplicată o 
pedeapsă mai gravă decât cea prevăzută pen-
tru infracţiunea pentru a cărei săvârşire a fost 
condamnat (ecer şi Zeyrek c. turciei, 29295/95 
şi 29363/95, §§ 31-36, CeDH 2001-II; Gabarri 
Moreno c. Spaniei, 68066/01, 22 iulie 2003).

2. Interdicţia interpretării extensive şi a apli-
cării prin analogie: art. 7 alin. 2 interzice în 
special extinderea domeniului de aplicare a 
infracţiunilor existente la faptele care, anterior, 
nu constituiau infracţiuni. De asemenea, aces-
te dispoziţii impun să nu se aplice legea penală 
în mod extensiv în detrimentul acuzatului, de 
exemplu prin analogie. Reiese că legea trebu-
ie să definească clar infracţiunile şi pedepsele 
care le sancţionează (achour împotriva Franţei 
[GC], nr. 67335/01, paragraful 41, 29 martie 
2006).

3. Noţiunea de „lege”: Noţiunea de «drept» 
(«law») folosită la articolul 7 corespunde celei 
de «lege» care figurează în alte articole ale 
Convenţiei; ea cuprinde atât dreptul pozitiv cât 
şi jurisprudenţa şi implică unele condiţii calita-
tive, între altele, cele ale accesibilităţii şi ale 
previzibilităţii (a se vedea, în special, Cantoni 
împotriva Franţei, Hotărârea din 15 noiembrie 
1996, Colecţia de hotărâri şi decizii, 1996-V, p. 
1627, paragraful 29, Coëme şi alţii împotriva 

Belgiei, nr. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 
33209/96 şi 33210/96, paragraful 145, CeDo 
2000-VII şi e.K. împotriva turciei, nr. 28496/95, 
paragraful 51, 7 februarie 2002).

4. Previzibilitatea legii: Noţiunea de previzi-
bilitate depinde în mare măsură de domeniul 
pe care îl acoperă legea, precum şi de numărul 
şi calitatea destinatarilor săi (Groppera Radio 
aG şi alţii împotriva elveţiei din 28 martie 1990, 
serie a nr. 173, p.26, par. 68). Previzibilitatea 
legii nu se opune ca persoana interesată să 
fie nevoită să recurgă la o consiliere juridică 
pentru a evalua, la un nivel rezonabil în cir-
cumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea 
decurge dintr-o anumită acţiune (a se vedea, 
între altele, tolstoy Miloslavsky împotriva Re-
gatului unit al Marii Britanii, 13 iulie 1995, seria 
a nr. 316-B, p.71, paragraful 37). acest lucru se 
întâmplă de obicei cu profesioniştii, obişnuiţi să 
facă dovada unei mari prudenţe în exercitarea 
meseriei lor. De asemenea se poate aştepta 
de la ei să acorde o atenţie deosebită evaluării 
riscurilor pe care le implică (Cantoni, citat ante-
rior, paragraful 35).

5. Previzibilitatea legii şi rolul jurisprudenţei: 
Din cauza principiului generalităţii legilor, con-
ţinutul acestora nu poate prezenta o precizie 
absolută. una din tehnicile tip de reglementare 
constă în recurgerea mai degrabă la categorii 
generale decât la liste exhaustive. De aseme-
nea numeroase legi se folosesc de eficacitatea 
formulelor mai mult sau mai puţin vagi, pentru a 
evita o rigiditate excesivă şi a se putea adapta 
la schimbările de situaţie. Interpretarea şi apli-
carea unor asemenea texte depinde de prac-
tică (a se vedea, între altele, Kokkinakis, citat 
anterior, paragraful 40 şi Cantoni, citat anterior, 
paragraful 31). Funcţia decizională acordată 
instanţelor serveşte tocmai la a îndepărta îndo-
ielile ce ar putea exista în privinţa interpretării 
normelor, ţinând cont de evoluţiile practicii co-
tidiene, cu condiţia ca rezultatul să fie coerent 
cu substanţa infracţiunii şi evident previzibilă 
(S.W. împotriva Regatului unit al Marii Britanii, 
Hotărârea din 22 noiembrie 1995, seria a nr. 
335-B, p. 41, paragraful 36). De aceea, Cur-
tea trebuie să cerceteze dacă, în cazul cu care 
este sesizată, dispoziţia legală privită prin lu-
mina jurisprudenţei interpretative care îl înso-
ţeşte, îndeplinea această condiţie la momentul 
faptelor (Pessino c. Franţei, 40403/02, 10 oc-
tombrie 2006).

Art. 1
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Art. 2. Legalitatea sancţiunilor de drept 
penal

(1) Legea penală prevede pedepsele apli-
cabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă 
de persoanele care au săvârşit infracţiuni, 
precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua 
faţă de persoanele care au comis fapte prevă-
zute de legea penală.

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se 
poate lua o măsură educativă sau o măsură 
de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută 
de legea penală la data când fapta a fost să-
vârşită.

(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi 
aplicată în afara limitelor generale ale aces-
teia.

Bibliografie: ♦ Cristina Tomuleț, Temelia principiului 
legalității. Studiu de caz: dreptul internațional penal, CDP 
nr. 2/2013, p. 117; ♦ Constantin Duvac, Studiu compara-
tiv referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare din 
perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal actual, 
Dreptul nr. 7/2013, p. 177; ♦ Gheorghe Ivan, Mari Clau-
dia Ivan, Principiul legalității incriminării și a pedepsei 
în dreptul Uniunii Europene, Dreptul nr. 9/2012, p. 272; 
♦ Ovidiu Predescu, Diana Ungureanu, Mihail Udroiu, 
Considerații referitoare la interpretarea art. 101 din Tra-
tatul privind funcționarea Uniunii Europene în raport cu 
principiul legalității incriminării și a pedepsei, Dreptul 
nr. 3/2011, p. 203; ♦ Andra‑Roxana Ilie, Noțiunea de „pe-
deapsă” în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului, CDP nr. 2/2011, p. 62.

Regl. ant.: CP 1969 – art. 2, art. 11.
Legislaţie conexă: Constituţia României – art. 23 

alin. (12); ♦ CEDO – art. 7; ♦ CDFUE – art. 49.
► CEDO 
articolul 7 din Convenţie, intitulat „Nicio pe-

deapsă fără lege”, prevede că: 
„1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

acţiune sau o omisiune care, în momentul să-
vârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit drep-
tului naţional sau internaţional. De asemenea, 
nu se poate aplica o pedeapsă mai severă 
decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii 
infracţiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere ju-
decării şi pedepsirii unei persoane vinovate de 
o acţiune sau de o omisiune care în momentul 
săvârşirii era considerată infracţiune potrivit 
principiilor generale de drept recunoscute de 
naţiunile civilizate.”

1. Aplicarea retroactivă a legii penale: arti-
colul 7 alin. 1 din Convenţie consacră, în gene-
ral, principiul legalităţii delictelor şi pedepselor 

Art. 2

(nullum crimen, nulla poena sine lege) şi in-
terzice, îndeosebi, aplicarea retroactivă a legii 
penale atunci când se face în detrimentul acu-
zatului (Kokkinakis împotriva Greciei, Hotărâ-
rea din 25 mai 1993, seria a nr. 260-a, p. 22, 
paragraful 52; Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni 
c. României, 24 mai 2007, M. of. 420/23 iunie 
2010).

2. Exemple: Veeber c. estonia (n5. 2), 
45771/99, 21 ianuarie 2003, Puhk c. estonia, 
55103/00, 10 februarie 2004 – condamnarea 
reclamanţilor pentru evaziune fiscală, faptele 
fiind săvârşite înaintea intrării în vigoare a legii 
care incrimina evaziunea fiscală; Jamil c. Fran-
ţei, 8 iunie 1995 – aplicare a unei pedepse mai 
mari decât cea prevăzută de legea în vigoare 
la momentul săvârşirii faptelor.

3. Dispoziţii de fond şi dispoziţii de procedu-
ră: Neretroactivitatea priveşte numai dispoziţiile 
ce definesc infracţiunile şi pedepsele aplicabile 
acestora; este însă rezonabil ca instanţele in-
terne să aplice principiul tempus regit actum cu 
privire la dispoziţiile de natură procedurală (ter-
mene de introducere a unor căi de atac, moduri 
de apreciere a probelor, termene de prescrip-
ţie, etc. - Mione c. Italiei (dec.), 7856/02, 12 fe-
bruarie 2004; Rasnik c. Italiei (dec.), 45989/06, 
10 iulie 2007; Martelli c. Italiei (dec.), 20402/03, 
12 aprilie 2007). Indiferent de calificarea dată 
în dreptul intern, o dispoziţie care afectează 
lungimea pedepsei aplicabile va intra în câm-
pul de aplicare al articolului 7 – spre exemplu, 
o dispoziţie ce conduce la scurtarea pedepsei 
aplicabile în cazul în care se urmează o pro-
cedură simplificată (Scoppola c. Italiei (nr. 2) 
(MC), 10249/03, 17 septembrie 2009).

► Curtea Constituţională
De la principiul legalităţii s-a impus o excep-

ţie, aceea a aplicării retroactive a legii penale 
mai favorabile, cunoscută sub denumirea de 
principiul mitior lex, principiu potrivit căruia în 
cazul situaţiilor determinate de succesiunea 
legilor penale se va aplica legea penală mai fa-
vorabilă. (CC, dec. nr.365/2014, M. Of. nr. 587 
din 6 august 2014)


