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centrală care este implicată în săvârşirea unei infracţiuni este infractorul, deci o persoană 

fizică cu capacitate penală care va fi trasă la răspundere. 

Sistematizând observaţiile de mai sus rezultă că elementele care determină limitele 

de aplicare a legii penale sunt: faptele, spaţiul, timpul și persoanele. 

  

Secţiunea a IV-a 

  

Aplicarea legii penale în spaţiu 

  

Subsecţiunea I 

  

Teritorialitatea legii penale române 

  

§1. Principiul teritorialităţii legii penale  

  

A. Conceptul și raţiunea principiului  

Principiul teritorialităţii legii penale este consacrat prin art.3 C.p. În conformitate cu 

dispoziţiile din art.3 C.p. “legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul 

României”.  

Legea penală este teritorială, fiindcă rostul ei este de a realiza, menţine şi reintegra 

ordinea juridică pe teritoriul statului căruia îi aparţine.26 Principiul teritorialităţii legii 

penale exprimă cel mai bine principiul constituţional, fundamental, referitor la 

suveranitatea statului. De aceea, “în cazul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României nu 

se pune problema vreunui conflict de competenţă între legea penală a statului nostru şi 

legile penale ale altor state. Legea română va primi aplicare indiferent de cetăţenia 

infractorului sau de reglementarea din legea străină27.”  

În sistemul principiului teritorialităţii, cetăţenia infractorului sau domiciliul acestuia 

(atunci când este lipsit de cetăţenie) nu are nici o importanţă în determinarea legii penale 

aplicabile. Orice persoană, indiferent de cetăţenia sa şi de locul unde își are domiciliul, 

dacă a săvârșit  o

                                                

26 V. Dongoroz, „Drept penal”, București 1939, pag.141; 
27 C. Barbu, „Aplicarea legii penale în spațiu și timp”, Editura Științifică, București, 1972, pag. 23; 
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infracțiune pe teritoriul statului nostru va fi trasă la răspundere penală potrivit legii noastre 

penale28. 

Aşa cum s-a subliniat în literatura juridică “aplicarea legii penale faţă de infracțiunile 

săvârşite pe teritoriul ţării noastre este exclusivă şi necondiționată. 

Calificarea faptei ca infracţiune, condiţiile răspunderii penale, stabilirea, aplicarea şi 

executarea sancţiunilor pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul ţării noastre, toate au loc 

exclusiv în temeiul legii noastre penale fără a se ţine seama de reglementările cuprinse în 

legea penală a statului al cărui cetăţean este, eventual, făptuitorul29.  

Legea penală română este teritorială, deoarece ea apără împotriva infracţinuilor 

România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, 

drepturile şi libertăţile acesteia, ca valori sociale fundamentale.  

B. Teritoriul țării ca noţiune juridică  

Definiţa juridică a teritoriului este dată de art.142 C.p., potrivit căruia “Prin termenul 

teritoriu din expresiile teritoriul României şi teritoriul țării se înţelege întinderea de pământ 

şi apele cuprinse între frontiere, cu solul, subsolul şi spaţiul aerian ale acesteia.”  

Prin urmare, din punctul de vedere al legii penale, teritoriul cuprinde următoarele 

elemente:  

 suprafaţa terestră;  

 apele teritoriale; 

 subsolul; 

 spaţiul aerian.  

Suprafaţa terestră este constituita din întinderea de pământ dintre frontierele politico-

geografice (stabilite în mod amănunţit prin convenţii de frontieră cu fiecare stat vecin) 

asupra căreia statul îşi exercită suveranitatea. 

Apele teritoriale (apele interioare, adică domeniul lacustru, fluvial precum şi marea 

teritorială) sunt apele cuprinse între frontiere – deopotrivă cele stătătoare (lacuri, bălţi) cele 

curgătoare (râuri, fluvii) cât şi canalele situate în întregime pe teritoriul statului sau care 

formează frontiera dintre două sau mai multe state ori traversează teritoriile acestora. 

Marea teritorială a României este fâşia de apă din mare adiacenta ţărmului, ori după caz 

apelor maritime interioare, şi este supusă suveranităţii ţării noastre. În prezent, regimul 

juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue în ţara noastră, 

este stabilit prin Legea 17 din 7 august 1990. Potrivit acestei legi, constituie apele maritime 

interioare ale României

                                                

28 V. Dongoroz și colaboratorii, „Explicații teoretice ale C.p. român”, Partea generală, vol. I, Editura 

Academiei, București 1969, pag.51; 
29 C. Bulai, op. cit., pag.92; 
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suprafeţele de apă situate între ţărmul mării şi liniile de bază30 de la care se măsoară 

întinderea mării teritoriale. Marea teritorială a României are o lăţime de 12 mile marine 

(22.224m) măsurată de la linia de bază. Limita exterioară a mării teritoriale este linia care 

are fiecare punct situat la o distanţa de 12 mile marine măsurat de la punctul cel mai 

apropiat al liniilor de bază, limită care constituie frontiera de stat maritimă a României.  

Subsolul este zona sub-terestră precum şi cea aşezată sub apele interioare şi sub 

marea teritorială-zonă care se întinde practic până unde se poate pătrunde cu mijloacele 

tehnico-ştiinţifice contemporane.  

Spaţiul aerian este coloana de aer care acoperă atât întinderea de pământ şi apele 

cuprinse între frontiere cât şi marea teritorială în înălţime până la limita spaţiului cosmic. 

În conformitate cu art.1 alin.1 din Codul aerian- aprobat prin Decretul 516 din 5 decembrie 

1953- România este singură şi deplin suverană asupra spaţiului său aerian.  

  

C. Faptele penale în raport cu teritoriul 

Orice infracţiune care se localizează în spaţiu pe un anumit teritoriu, poate fi săvârşită 

fie în ţară, fie în străinătate, sau parte pe teritoriul ţării, parte în străinătate, după cum este 

posibil ca acţiunea infracţională să fie comisă pe teritoriul ţării noastre, iar rezultatul să se 

producă în străinătate sau invers. Probleme cu aplicarea legii penale se ridică în situaţia în 

care o activitate infracţională a început pe teritoriul ţării noastre şi s-a consumat străinătate. 

Într-o altă situaţie infracţiunea nesâvârşindu-se în întregime pe un anumit teritoriu se ridică 

întrebarea care va fi considerat locul săvârşirii infracţiunii şi care va fi legea aplicabilă 

infractorului.  

Pentru determinarea locului săvârşirii infracţiunii s-au formulat în doctrină mai multe 

teorii întemeiate pe criterii deosebite31. Dintre multiplele criterii propuse în doctrina penală, 

legislaţia penală română a adoptat criteriul ubicuităţii (al desfăşurării integrale). Potrivit 

acestui criteriu o infracţiune este socotită ca fiind săvârşită pe un teritoriu chiar dacă numai 

o parte din activitatea ce constituie elementul obiectiv al infracţiunii a fost începută sau 

efectuată pe acel teritoriu, sau unul din rezultatele acelei activităţi s-a realizat pe acel 

teritoriu.  

Acest criteriu este adoptat de majoritatea legislaţiilor contemporane.

                                                

30 Potrivit dispoziției din art.1 alin.2 din Legea 17 liniile de bază sunt liniile celui mai mare reflux de-a 

lungul țărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale țărmului, inclusiv ale 

țărmului dinspre larg al insulelor, al locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice și ale altor instalații 

portuare permanente; 
31 A se vedea pe larg C. Barbu, op. cit., pag.30 și urm. 
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În legislaţia penală română, acest criteriu este exprimat prin prevederile art.143 C.p. 

care precizează: “Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării se înţelege orice infracţiune 

comisă pe teritoriul arătat în art.142 sau pe o nava ori aeronavă română. Infracţiunea se 

consideră săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sau 

aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul 

infracţiunii.”  

Deci, potrivit art.143 C.p. nu numai acele fapte care au fost săvârşite în întregime pe 

teritoriul ţării noastre vor cădea sub incidenţa legii penale române, ci şi acelea care au fost 

începute în ţară şi finalizate în străinătate sau începute în străinătate şi finalizate pe teritoriul 

României. De asemenea, vor cădea sub prevederile legii penale române faptele care nu au 

fost comise România, dar al căror rezultat s-a produs pe teritoriul ţării noastre.  

Dispoziţiile art.143 C.p. se aplică atât faptelor consumate, cât şi celor rămase în faza 

tentativei, fiind suficient ca o parte din începutul de executare să se fi efectuat pe teritoriul 

României.  

Cetăţeanului străin care participă la săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul ţării 

noastre i se aplică legea penală română.  

D. Cazuri speciale de aplicare a criteriului ubicuităţii  

 Infracţiunile continue şi cele continuate se consideră săvârşite oriunde s-a 

prelungit activitatea infracţională. Dacă atare fapte s-au prelungit pe teritoriul ţării 

noastre se aplică legea penală română. 

 Cazul infracţiunilor din obişnuinţă. Sunt considerate săvârşite acolo unde s-au 

comis atâtea acte câte învederează obişnuinţa. Prin urmare, dacă pe teritoriul ţării 

noastre s-a comis un singur act ilicit, iar în străinătate o pluralitate de astfel de 

acte, aceste din urmă acte rămân fără relevanţă în raport cu legea penală română32.

                                                

32 A. Dincu, „Drept penal. Partea generală“, vol.I, Bucureşti 1975, pag 12. În sens contrar s-a pronunţat 

C. Barbu, op. cit., pag.42. El susţine că “legea noastră penală va fi aplicată şi actelor din străinătate, chiar 

dacă nu sunt pedepsite de legea străină, când fac parte dintr-o infracţiune de obişnuinţă incriminată de legea 
noastră, dacă pe teritoriul ţării noastre a avut loc măcar un act de executare ori s-a produs rezultatul acelei 

infracţiuni.” În același sens cu C. Barbu s-a pronunţat şi R. Stănoiu, Problema locului infracţiunii în aplicarea 

principiului teritorialităţii legii penale, Studii şi Cercetări juridice nr.2/1967, pag. 187. Considerăm că cei doi 

autori au făcut pentru a-şi susţine opinia o interpretare excesivă a legii penale. Din moment ce infracţiunea 

de obicei se consideră ca fiind săvârşită doar în momentul în care s-au comis un număr de acte suficient care 

să ateste obişnuinţa, este greu să admitem că ea s-a săvârşit pe teritoriul ţării, din moment ce săvârşindu-se 

doar un singur act nu erau îndeplinite condiţiile de existenţă a infracţiunilor de obicei. Faptul că s-au mai 

comis şi alte acte în străinătate nu justifică aplicarea legii penale române care cere executarea mai multor 

acţiuni pe teritoriul ţării pentru ca fapta să fie considerată infracțiune. 
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 Cazul infracţiunilor complexe şi a celor calificate. Se consideră săvârşită în ţară 

numai partea electiv comisă pe teritoriul ţării, iar nu şi amplificările şi agravările 

care au avut loc în străinătate33. 

 Infracţiunile din omisiune (spre ex. nedenunţarea art.170 C.p.) se consideră 

săvârşite acolo unde trebuia să aibă loc activitatea care infractorul a omis-o ori 

acolo unde s-a produs rezultatul acesteia34. 

 Tentativa. Principiul ubicuităţii se aplică şi în cazul în care infracţiunea a rămas 

în faza tentativei, fiind suficient ca o parte din începutul de executare să fie comis 

pe teritoriul ţării noastre. 

 Cazul actelor de participaţie (coautorat, instigare, complicitate). În cazul unor acte 

de participaţie efectuate în străinătate, dar privind o infracţiune săvârşită în ţara 

noastră, se vor aplica prevederile legii penale române. Tot astfel, participaţia 

săvârşită în ţară la o infracţiune comisă în străinătate va atrage răspunderea penală 

a participanţilor pe baza legii române35.  

  

Subsecţiunea a II-a 

  

Aplicarea legii penale române unor infracţiuni săvârşite în 

străinătate 

  

§1. Principiul personalităţii legii penale;  

§2. Principiul realităţii legii penale;  

§3. Principiul universalităţii legii penale;  

§4. Caracterul subsidiar al principiilor realităţii şi universalităţii, faţă de convenţiile 

internaţionale 

 

§1. Principiul personalităţii legii penale  

  

A. Conceptul și raţiunea principiului personaliății legii penale 

Principiul teritorialităţii legii penale nu poate acoperi toate situaţiile ce se pot ivi în 

practică, în legătură cu aplicarea legii penale.

                                                

33 V. Dongoroz, Drept penal, București, 1939, pag.148; 
34 C. Barbu, op. cit., pag.45; 
35 T. Vasiliu și colab., Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat, partea generală, Editura Științifică, 

București 1972, pag.27; 
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Astfel, faţă de infracţiunile săvârşite de cetăţenii români în străinătate, principiul 

teritorialităţii ar fi inoperant, iar astfel de persoane care deşi au nesocotit legea penală 

naţională, ar beneficia de impunitate în ipoteza în care legea străină nu ar considera faptele 

comise ca fiind infracţiuni. Pe de altă parte, dacă un cetăţean român ar sâvârşi pe teritoriul 

unui alt stat o infracțiune prevăzută de legea acelui stat, se reîntoarce în România (fără să 

fi fost tras la răspundere de acel stat pentru fapta comisă), el ar beneficia de impunitate 

deoarece nu ar putea fi extrădat în statul în care a comis infracţiunea, deoarece extrădarea 

naţionalilor este interzisă. 

Pentru a elimina aceste neajunsuri, legiuitorul român a prevăzut în art.4 din C.p., 

principiul personalităţii care constă în aceea că “legea penală se aplică infracţiunilor 

săvârşite în afara teritoriului ţarii, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând 

nici o cetăţenie are domiciliul în ţară”. 

Legea penală română ocroteşte cetăţenii români garantând drepturile acestora şi de 

aceea oriunde s-ar afla aceştia le pretinde să aibă şi în străinătate o comportare conformă 

exigenţelor legii penale36. Raţiunea principiului rezidă în faptul de a garanta societăţii că 

în sânul său nu există decât indivizi care nu au comis infracţiuni sau care au fost pedepsiţi 

pentru faptele lor săvârşite în străinătate37. 

 

B. Câmpul de aplicare al principiului  

Pentru aplicabilitatea principiului personalităţii legii penale este necesar îndeplinirea 

cumulativă a două categorii de condiţii şi anume cu privire la faptă şi cu privire la făptuitor.  

 a) Condiţii cu privire la faptă. Prima condiţie este ca fapta ilicită să fie săvârşită în 

străinătate şi să constituie infracţiune în baza legii penale române. Textul art.4 C.p. nu mai 

prevede că fapta săvârşită în străinătate de cetățeanul român să fie prevăzută ca infracţiune, 

şi în legea penală a acelui stat. Deci, în concepţia legiuitorului de la 1968, în cazul 

principiului personalităţii, nu se mai cere condiţia dublei incriminări. Ar fi de menţionat că 

în concepţia C.p. anterior celui din 1968, în art.8 care prevedea principiul personalităţii 

legii penale era prevăzută condiţia dublei incriminări. În literatura juridică s-a arătat că 

“renunţarea la condiţia dublei incriminări face ca aplicaţia legii penale române să aibă 

caracter principal şi nu

                                                

36 A. Dincu, op. cit., pag. 14; 
37 C. Barbu, op. cit., pag. 59; 
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subsidiar, incidenţa sa nefiind condiţionată de prevederile legii penale străine38.”  

Socotit ca un progres al legii penale în reglementarea principiului personalităţii, aşa 

cum este el prevăzut în prezent de art.4 C.p. (fără condiţia dublei incriminări) în literatura 

juridică mai recentă se propune de lege ferenda ca principiul să fie reformulat în sensul că 

“aplicarea legii penale române să fie posibilă numai dacă există dubla incriminare, iar 

urmărirea şi judecata să fie posibile atât potrivit legii penale străine cât şi legii penale 

române39.”  

O a doua condiţie este ca fapta infracţională să fi fost comisă “în afara teritoriului 

ţării”. Condiţia se consideră realizată numai dacă infracţiunea s-a săvârşit în întregime în 

afara graniţelor ţării, căci dacă s-a comis în parte în străinătate, în parte în ţară, se socoteşte 

săvârşită pe teritoriul ţării şi se aplică principiul teritorialităţii legii penale române40.  

b) Condiţii referitoare la făptuitor. Cât priveşte pe făptuitor, art.4 C.p. prevede că 

acesta poate fi un cetăţean român, sau o persoană fără cetăţenie care are domiciliul în 

România.  

Prevederea din art.4 privitoare la persoana fără cetăţenie care domiciliază în  

România, şi căreia i s-ar aplica principiul personalităţii în situaţia în care ar săvârşi o 

infracţiune în străinătate nu mai este de actualitate, această dispoziţie ne mai armonizându-

se cu prevederile Constituţiei din anul 1991, fiind astfel depăşită.  

Astfel, prof. M. Basarab în cursul său observă că “cu toate că prin Legea 140/1996, 

prin care s-a modificat C.p., art.4 a rămas neschimbat, ţinând seama de prevederile din 

Constituţie în care se arată că se bucură de protecţia statului român doar cetăţenii români 

aflaţi în străinătate, deci apatrizii cu domiciliul la noi în ţară nu se mai bucură de această 

protecţie. Aşadar, aceştia nu mai sunt obligaţi să respecte legile penale române când se află 

în străinătate41.  

Referindu-se la aplicarea principiului personalităţii prof. M. Basarab concluzionează 

ţinând seama de prevederile constituţionale mai sus menţionate că “pentru tragerea la 

răspundere penală este suficient ca fapta să fie incriminată de legea penală română, 

infractorul să aibă calitatea de cetâţean român şi să nu existe vreo cauză de împiedicare a 

punerii în mişcare a

                                                

38 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag. 31; 
39 C. Mitrache, op. cit., pag. 55; A. Ungureanu, op. cit., pag.35; 
40 A. Dincu, op. cit., pag.15; 
41 M. Basarab, op. cit., pag.65. 



 

  

89 

acțiunii penale, de exercitare a acesteia ori de pedepsire a infracţiunii (art. 10 C.proc. 

pen.)42. Pentru aplicarea prevederilor art.4 este necesar ca făptuitorul să aibă calitatea de 

cetăţean român în momentul săvârşirii infracţiunii43.  

În toate cazurile se aplică legea penală potrivit cu statutul persoanei din momentul 

săvârşirii infracţiunii, chiar dacă aceasta a dobândit sau pierdut ulterior calitatea de cetăţean 

român44.  

Prin noţiunea de infracţiune săvârşită folosită de art.4 C.p. se înţelege atât 

infracţiunea consumată cât şi tentativa.  

Principiul personalităţii se aplică deopotrivă în raport cu orice participant la 

infracţiunea comisă în străinătate, indiferent de natura, forma sau de gradul de 

participaţiune - dacă de bună seamă este îndeplinită calitatea cerută de lege de a fi cetăţean 

român.  

Aplicarea pedepsei în temeiul principiului personalităţii, nu este condiţionată de 

prezenţa în ţară a făptuitorului; condamnarea poate interveni deci şi în lipsă (contumacie)45.  

  

§2. Principiul realităţii legii penale  

  

A. Conceptul și raţiunea principiului realităţii legii penale  

Principiul realităţii legii penale este consacrat în art.5 C.p. şi constă în faptul că 

“Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, contra siguranţei 

statului român sau contra vieţii unui cetățean român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă 

integrităţii corporale sau sănătăţii unui cetăţean român, când sunt săvârşite de către un 

cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării.  

Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile prevăzute în alineatul 

precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general.”

                                                

42 M. Basarab, op. cit., pag. 67; Este de observat că alţi autori de drept penal nu s-au pronunţat în această 
privinţa, şi au tratat principiul personalităţii, făra vreo modificare în privinţa făptuitorului căruia îi este 

aplicabil art.4 C.p. Prof. C. Bulai consemnează în manualul său citat de noi, la pag. 101 că “făptuitorul să fie 

cetăţean român sau apatrid domiciliat în România. În mod asemănător prof. C. Mitrache, în lucrarea citată, 

pag. 55, A. Boroi, lucrarea citată pag.56. În mod asemănător V. Dobrinoiu şi colab., lucrarea citată, pag.60 

şi A. Ungureanu, op. cit., pag.35 
43 Idem, op. cit., pag.66 
44 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag.30 
45 A. Dincu, op. cit., pag.16 
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Potrivit art.7 C.p. dispoziţiile sus-menţionate se aplică dacă nu se dispune altfel 

printr-o convenţie internaţională. 

Principiul realităţii legii penale completează principiul teritorialităţii legii penale, 

făcând ca legea penală română să aibă un câmp de aplicare mai larg.  

Raţiunea acestui principiu constă în aceea că prin aplicarea lui, se pot ocroti eficient 

“viaţa şi integritatea corporală a cetăţenilor români ca şi celelalte valori sociale enumerate 

de art.1 C.p. ce ar putea fi primejduite nu numai prin faptele penale săvârşite pe teritoriul 

ţării sau în străinătate în ipoteza în care sunt comise de cetăţeni români sau de persoane 

fără cetăţenie cu domiciliul în ţară, dar şi prin infracţiuni săvârşite în străinătate de cetăţeni 

străini sau persoane fără cetăţenie care nu îşi au domiciliul la noi46.”  

Tot ca o justificare a aplicării legii penale naţionale în cazurile prevăzute în art.5 C.p. 

ar fi şi faptul că “statele se dezinteresează, în general, de infracţiunile care, deşi săvârşite 

pe teritoriul lor sunt însă îndreptate împotriva intereselor altui stat, şi câteodată şi de cele 

săvârşite contra cetăţenilor străini47”.  

Cât despre infracţiunile săvârşite în ţară străină contra vieţii sau integrităţii corporale 

ori sănătăţii unui cetăţean român, principiul realităţii funcţionează ca o garanţie pentru 

ipoteza în care statul străin şi-ar manifesta un dezinteres sau o minimalizare a faptelor48.  

Aşa cum s-a subliniat în literatura juridică “justificarea acestui principiu stă în dreptul 

pe care îl are fiecare stat de a-şi organiza prin propriile legi o suficientă apărare a intereselor 

sale şi ale cetăţenilor săi, împotriva faptelor penale săvârşite în afara teritoriului ţării, 

oricine ar fi autorul lor49.”  

  

B. Limitele principiului  

Principiul realității (sau al protecțiunii reale) legii penal se poate aplica numai dacă 

sunt întrunite cumulativ trei categorii de condiții și anume: cu privire la faptă, cu privire la 

făptuitor și cu privire la acțiunea penală.  

  

a) Condiții referitoare la faptă.  

Articolul 5 C.p. a limitat sfera de acțiune a principiului realității numai la:

                                                

46 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag.33; 
47 V. Dongoroz și colab., „Explicații teoretice ale Codului penal român”, partea generală, Editura 

Academiei R.S.R. București 1969, pag.63; 
48 V. Dongoroz și colab., op. cit., pag.63; 
49 Idem op. cit., pag.63. 
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 infracţiuni contra siguranţei statului român. Aceste infracţiuni sunt prevăzute în 

Titlul I din partea specială a C.p. şi cuprind art. 155-173 C.p.; 

 infracţiuni contra vieţii unui cetăţean român. Aceste infracţiuni sunt: omorul (art. 

174 C.p.), omorul calificat (art. 175 C.p.), omorul deosebit de grav (art. 176 C.p.), 

uciderea din culpă (art. 178 C.p.), şi determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 

179 C.p.). în literatura juridica s-a subliniat că legea nu se referă numai la 

infracţiunile contra vieţii menţionate mai sus, ci şi la toate infracţiunile săvârşite 

cu intenţie sau din culpă care au avut ca urmare moartea unei persoane50. Este 

vorba în principiu de infracţiunile la care moartea unei persoane apare ca rezultatul 

praeterintenţional al faptei cum sunt: loviturile sau vătămările cauzatoare de 

moarte (art. 183 C.p.), violul (art. 197 alin.3 care a avut ca urmare moartea 

victimei), tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei (art.211 alin.3 C.p.), 

încăierarea care a avut ca urmare moartea unei persoane (art.322 alin.3 C.p.), dar 

şi infracţiunile din culpă care au avut ca urmare moartea unei persoane (ex. art.273 

alin.2, art. 276 alin.4 C.p., etc.); 

 infracţiunile prin care s-a adus o vătămare gravă integrităţii corporale sau sănătăţii 

unui cetăţean român. Această dispoziţie este aplicabilă numai atunci când s-a 

săvârşit infracţiunea de vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 C.p. şi 184 

C.p., dar şi în cazurile în care infracţiunea săvârşită cuprinde în conţinutul său ca 

element sau ca circumstanţă agravantă vătămarea gravă a integrităţii corporale ori 

a sănătăţii unei persoane51.  

Săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art.5 intră sub incidenţa principiului realităţii 

legii penale indiferent dacă sunt săvârşite cu intenţie sau din culpă ori cu praeterintenţie şi 

indiferent dacă sunt fapte penale consumate sau rămase în fază de tentativă pedepsibilă.  

b) Condiţii referitoare la făptuitor.  

Pentru ca principiul realităţii să fie operant este necesar ca infracţiunile prevăzute de 

art.5 să fie săvârşite în străinătate de: 

 un cetăţean străin;

                                                

50 C. Bulai, op. cit., pag. 103; 
51 Idem, op. cit., pag.103; 
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 persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul țării noastre.  

Pentru a se aplica principiul realităţii legii penale este necesar ca în momentul 

săvârşirii infracţiunii făptuitorul să aibă calitatea de cetăţean străin sau să fie o persoană 

fără cetăţenie care să nu domicilieze în România. Aceleaşi calităţi se cer a fi întrunite şi în 

momentul judecării cauzei. “Dacă în cursul urmăririi penale sau judecăţii înainte de 

pronunţarea hotărârii, infractorul a devenit cetăţean român sau şi-a stabilit domiciliul pe 

teritoriul ţării noastre vom fi competenţi în temeiul principiului personalităţii care exclude 

aplicarea principiului realităţii52.”  

Aplicarea legii penale române în baza art.5 C.p. nu este condiţionată de prezenţa în 

ţara noastră a făptuitorului, deci poate fi judecat în lipsă. Dacă infracţiunea săvârşită în 

străinătate a fost comisă în participaţie, acestora (participanţilor), li se va aplica legea 

penală română.  

În ceea ce priveşte infracţiunile contra vieţii sau cele prin care s-a adus o vătămare 

gravă integrităţii corporale sau sănătăţii pentru aplicarea principiului realităţii este necesar 

ca subiectul pasiv al acestor infracţiuni să aibe calitatea de cetăţean român atât în momentul 

săvârşirii faptei de către subiectul activ cât şi pe tot parcursul urmăririi penale şi judecăţii.  

“Dacă în momentul comiterii faptei penale victima nu mai era cetăţean român întrucât 

între timp a renunţat la cetăţenia română sau a pierdut-o, implicit pierde şi dreptul de a fi 

protejat de prevederile art.5 C.p., chiar dacă ulterior săvârşirii infracţiunii redobândeşte 

calitatea de cetăţean român53.” 

c) Condiţii privitoare la acţiunea penală  

Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în art.5 C.p. se pune în mişcare numai 

cu autorizarea prealabilă a procurorului general. Acţiunea penală se pune în mişcare după 

autorizarea procurorului general indiferent dacă faptele comise împotriva statului român 

sau împotriva unui cetăţean român sunt prevăzute ca infracţiuni şi de legea penală a ţării 

unde s-a comis infracţiunea. Deci, nu se cere existenţa dublei incriminări. 

“În măsura în care condamnatul a fost sancţionat pentru acele fapte în străinătate, se 

vor aplica prevederile privind recunoaşterea hotărârilor străine după care instanţa va 

deduce din pedeapsa pronunţată conform art.89 C.p., partea de pedeapsă (precum şi 

reţinerea sau arestarea preventivă) executată în străinătate54.”

                                                

52 C. Barbu, op. cit., pag.73; 
53 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag.35; 
54 Idem, op. cit., pag. 35; 
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“Condamnatul va beneficia însă de acele dispoziţii ale legii penale române potrivit 

cărora urmărirea nu mai poate avea loc sau pedeapsa pronunțată în lipsă nu se mai execută 

datorită intervenţiei unor cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau 

continuarea procesului penal ori care duc la înlăturarea răspunderii penale sau a 

consecinţelor condamnării55.”  

  

§3. Principiul universalităţii legii penale  

  

A. Conceptul și raţiunea principiului universalităţii legii penale.  

Principiul universalităţii legii penale îşi are reglementarea în art.6 din C.p. astfel: 

“Legea penală se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art.5 alin.1, 

săvârşite în afara teritoriului ţării, de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie 

care nu domiciliază pe teritoriul ţării, dacă:  

a) fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită; 

b) făptuitorul se află în ţară. 

Pentru infracţiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui 

cetăţean român, infractorul poate fi judecat şi în cazul când s-a obţinut extrădarea lui.  

Dispoziţiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când potrivit legii statului în 

care infractorul a săvârşit infracţiunea există vreo cauză care împiedică punerea în mişcare 

a acţiunii penale sau continuarea procesului penal sau executarea pedepsei, sau când 

pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost 

executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale 

privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.”  

De precizat că, potrivit art.7 din C.p. dispoziţiile din art.6 se aplică dacă nu se dispune 

altfel printr-o convenţie internaţională.  

Astfel conceput, principiul acoperă zonele de impunitate ce s-ar crea în cazurile în 

care nu funcţionează celelalte principii. El asigură legii penale române “limita maximă 

până la care aceasta îşi poate găsi aplicarea în spaţiu56”.

                                                

55 Ibidem, op. cit., pag.35; 
56 G. Antoniu, comentariu în lucrarea „Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat” de T. Vasiliu și colab., 

Editura Științifică București 1972, pag.36; 
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Raţiunea principiului universalităţii constă în obligaţia asumată de ţara noastră de a 

participa la eforturile comune ale statelor împotriva infracţionismului şi dreptul ţării 

noastre de a cere urmărirea şi pedepsirea infracţiunilor comise pe teritoriul ţării noastre de 

către infractorii refugiaţi în alte state, creându-se şi un obstacol pentru infractorii din alte 

părţi să se refugieze în ţara noastră sperând că vor rămâne nepedepsiţi57.  

  

B. Condiţiile de aplicare a principiului universalităţii legii penale.  

Pentru aplicarea principiului universalităţii legii penale sunt necesare a fi întrunite 

trei condiţii referitoare la: faptă, făptuitor şi operaţiunea de pedepsire.  

  

a) Condiţii referitoare la faptă 

În principiu, universalitatea legii penale se aplică pentru orice infracţiuni săvârşite în 

străinătate, mai puţin cele prevăzute în art.5 C.p. şi pe care le-am prezentat când am analizat 

principiul realităţii legii penale.  

În baza principiului universalităţii pot fi sancţionate de statul român unele infracţiuni, 

când prin acestea “se lezează interesele altui stat sau ale unor persoane străine ori 

comunitatea internaţională, ca expresie a solidarităţii statelor în lupta contra 

infracţionalităţii. În felul acesta infractorii vor fi sancţionaţi oriunde s-ar afla, neputând să 

se sustragă răspunderii penale58.”  

Printre infracţiunile care lezează interesele comunităţii internaţionale menţionăm: 

traficul de stupefiante (Legea 143/2000), falsificarea de monede, timbre sau alte valori când 

aparţin altor state (art.284 C.p.), sclavia (art.190 C.p.), tortura (art.2671 C.p.), infracţiunile 

contra păcii şi omenirii (art.356-361 C.p.), etc.  

  

b) Condiţii privitoare la făptuitor  

Infracţiunile săvârşite în străinătate trebuie să aibă ca subiect activ un cetăţean străin 

sau o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază în ţară și dacă se află în România. “Pentru 

a fi judecat, infractorul care a comis asemenea infracţiuni trebuie să se afle în ţara noastră 

benevol. Dacă a ajuns fără voia lui (a fost răpit, a naufragiat vasul, a aterizat forţat avionul) 

nu poate fi judecat decât dacă refuză să părăsească ţara59.”  

Prin excepţie, pentru infracţiunile îndreptate împotriva statului român sau contra unui 

cetăţean român – săvârşite în afara teritoriului țării

                                                

57 Idem, op. cit., pag.36; 
58 M. Basarab, op. cit., pag.69-70; 
59 Idem, op. cit., pag.70. 
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noastre de către un cetăţean străin sau de către o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază 

în România – făptuitorul poate fi judecat și în cazul în care s-a obţinut extrădarea (art.6 

alin.2 C.p.).  

  

c) Condiţii de incriminare şi de pedepsire  

Pentru sancţionarea infracţiunii săvârşită în afara teritoriului ţării, legea cere condiţia 

dublei incriminări, adică aceasta să fie prevăzută atât de legea penală română cât şi de legea 

penală a ţării unde a fost săvârşită.  

“Condiţia dublei incriminări se referă nu numai la fapta propriu-zisă ci și la 

circumstanţele acesteia şi priveşte deopotrivă toate cerinţele de imputabilitate, toate 

cauzele care exclud ori înlătură răspunderea penală sau apără de pedeapsă60.”  

În toate situaţile reglementate prin art.6 C.p. făptuitorul va beneficia de impunitate în 

România dacă potrivit legii statului unde a săvârşit infracţiunea există vreo cauză care 

împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori 

executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executată sau este considerată executată.  

Când pedeapsa aplicată în baza legii locului săvârşirii infracţiunii nu a fost executată 

sau a fost executată parţial se procedează potrivit dispoziţiilor legale privitoare la 

recunoaşterea hotărârilor străine.  

  

§4. Caracterul subsidiar al principiilor realităţii şi universalităţii  

  

Acest caracter subsidiar reiese din dispoziţiile art.7 C.p. care prevăd că “dispoziţiile 

cuprinse în art.5 şi 6 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-o convenţie internaţională.” 

“Datorită implicaţiilor pe care le au în planul relaţiilor dintre state, problemele 

aplicării legii penale în raport cu infracţiunile săvârşite în afara teritoriului ţării fac adesea 

obiect de reglementare şi pentru tratatele şi convenţiile internaţionale fie bi-, fie 

multilaterale61.”  

Prin astfel de convenţii pot fi stabilite alte reguli şi condiţii de aplicare a legii penale, 

în cazul infracţiunilor săvârşite de străini în străinătate decât cele prevăzute în C.p. Or, 

pentru ca reglementările speciale cuprinse în tratate şi convenţii internaţionale să-şi poată 

găsi aplicare, trebuie ca ele să aibă prioritate în raport cu dispoziţiile din C.p.62.

                                                

60 A. Dincu, op. cit., pag.20; 
61 C. Bulai, op. cit., pag.106; 
62 Idem, op. cit., pag.106. 
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Subsecțiunea a III-a 

  

Excepţii de la aplicarea legii penale române în spaţiu. Imunităţi de 

jurisdicţie 

  

  

§1. Reglementarea şi fundamentarea imunităţii de jurisdicţie;  

§2. Imunitatea diplomatică; 

§3. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite la bordul navelor sau       

aeronavelor străine destinate scopurilor comerciale care se află pe teritoriul 

României;  

§4. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite la bordul navelor şi       

aeronavelor militare ori guvernamentale;  

§5. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite de personalul 

armatelor străine staţionate ori aflate în trecere pe teritoriul României.  

  

  

§1. Reglementarea şi fundamentarea imunităţilor de jurisdicţie  

  

Toate persoanele aflate pe teritoriul României sunt obligate să se conformeze 

exigenţelor legii penale. În baza principiului teritorialității regula este că, persoanelor care 

săvârşesc infracţiuni pe teritoriul României li se aplică dispoziţiile legii penale române. Dar 

acest principiu cunoaște anumite excepţii, prevăzute de însăşi legea penală, care fac, ca în 

prezența lor aceasta să nu mai fie aplicabilă.  

Aceste excepţii sunt cunoscute sub denumirea de imunităţi, datorită cărora, anumite 

categorii de persoane sunt la adăpost de incidenţa legii penale române. Imunitaţile sunt 

stabilite prin convenţii internaţionale în interesul bunei desfășurări a relaţiilor dintre state 

pe bază de reciprocitate. Reciprocitatea constituie fundamentul acestor imunităţi63. Este 

cunoscut faptul că pentru menţinerea unor bune relaţii, statele îşi fac anumite concesii cu 

privire la dreptul lor general şi absolut de jurisdicţie pe teritoriul ce le aparţine. Pentru statul 

care face concesiile cu privire la dreptul de jurisdicție acest lucru echivalează cu o limitare 

a aplicării legii penale în spaţiu.

                                                

63 C. Barbu, op. cit., pag.94. 
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Imunităţile de jurisdicţie privesc anumite persoane şi sunt legate de o anumită calitate 

a celui ce beneficiază de ele.  

  

§2. Imunitatea diplomatică  

  

Potrivit art.8 C.p. nu sunt supuse jurisdicţiei penale române două categorii de 

persoane:  

 reprezentanţii diplomatici ai statelor străine64; 

 alte categorii de persoane prevăzute în Convenţiile internaţionale;  

În baza imunităţii de jurisdicţie penală un acreditat în ţara noastră dacă săvârşeşte o 

infracţiune el nu poate fi deferit justiţiei penale române. Deci, nu poate fi reţinut, arestat 

sau judecat potrivit legii române. Imunitatea agenților diplomatici se fundamentează pe 

necesitatea de a le asigura independenţa în îndeplinirea misiunii şi se acordă pe bază de 

reciprocitate.  

Potrivit legii şi alte persoane se pot bucura de imunitate de jurisdicţie penală, atunci 

când o astfel de imunitate se instituie printr-o convenţie internațională încheiată de 

România cu o altă ţară65.  

Imunitatea de jurisdicţie penală vizează nu numai pe reprezentanţii diplomatici, dar 

şi localurile misiunilor diplomatice, întrucât potrivit art.22 din Convenţia de la Viena din 

1961 cu privire la relaţiile diplomatice localurile misiunilor diplomatice sunt inviolabile.  

Deci, dacă se săvârşeşte o infracţiune în localul misiunii diplomatice, legea penală 

română este inaplicabilă, organele penale române neputând să pătrundă în incinta localului 

pentru a lua primele măsuri sau a declanşa cercetări. Totuşi, acest lucru este posibil dacă 

şeful misiunii diplomatice solicită acest lucru.  

În literatura juridică s-a arătat că “imunitatea este generală şi totală. Reprezentantul 

diplomatic nu poate renunţa la ea66.”

                                                

64 Potrivit normelor dreptului internaţional sunt socotiţi reprezentanţi diplomatici şi se bucură de imunitate 

de jurisdicţie: ambasadorii, ministrul plenipotenţiar, consilierul de ambasadă sau legaţie, secretarul de 
ambasadă şi de legaţie, ataşatul de ambasadă sau de legați, atașatul militar. Convenţia de la Viena din 1961 

cu privire la relaţiile diplomatice ratificată de România în anul 1968, consacră inviolabilitatea persoanei 

agentului diplomatic (art.29) și stabileşte că agentul diplomatic se bucură de imunitate de jurisdicţie penală 

a statului acreditar (art.31). 
65 Spre ex. agenţii consulari beneficiază de imunitate de jurisdicţie penală limitată, deoarece Covenţia de 

la Viena din 1963, ratificată şi de România cu privire la relaţiile şi imunitățile consulare, prevede acest lucru. 

Astfel de prevederi sunt cuprinse şi în convențiile bilaterale încheiate de România cu unele state. 
66 „Codul penal Carol al II-lea“ comentat de C. Rătescu şi colab., Bucureşti, 1937, pag.21. 
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“Ca o consecinţă a inviolabilităţii persoanei, locuinţa particulară a agentului 

diplomatic se bucură de aceeaşi protecţie ca şi localul ambasadei67”.  

În legătură cu întinderea imunităţii de jurisdicţie s-a arătat în literatura juridică că pe 

lângă reprezentanţii diplomatici – respectiv personalul oficial al ambasadei –, care 

reprezintă suveranitatea statului străin – mai beneficiază de imunitate şi personalul tehnic-

administrativ şi cel de serviciu şi familiile acestora68.  

Această teză extensivă a imunităţilor de jurisdicţie a fost argumentată prin aceea că 

“din motive politice şi de curtoazie internaţională, statele acordă imunităţi şi personalului 

tehnico-administrativ şi de serviciu cu excepţia celui care aparţine statului de reşedinţă69”.  

  

§3. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite la bordul 

navelor sau aeronavelor străine destinate scopurilor comerciale, 

care se află pe teritoriul României;  

  

În această situaţie principiul admis este că infracţiunile săvârşite la bordul acestora 

cad sub incidenţa legii penale române în baza principiului teritorialităţii legii penale. Dacă 

personalul acestei nave sau aeronave este debarcat şi comite infracţiuni, este evident că în 

baza aceluiaşi principiu se aplică legea penală română. Suportul juridic al aplicării legii 

penale române în situaţiile mai sus menţionate îl constituie Legea nr. 17/199070.  

Dispoziţiile din art. 17 alin.1 al acestei legi, prevăd că jurisdicția penală a României 

se aplică cu privire la orice infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării de către persoanele 

îmbarcate la bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale, precum şi cu privire la 

orice infracţiune săvârşită la bordul unei asemenea nave, pe timpul când aceasta se află în 

porturile româneşti sau în apele maritime interioare.  

Situaţia este diferită în cazul infracţiunilor săvârşite la bordul navelor comerciale 

aflate în marş prin marea teritorială a României. Potrivit art.17 alin.2 al legii 17/1990 în 

cazul acestor infracţiuni nu se mai exercită jurisdicţia penală a statului român. Deci s-ar 

putea vorbi de o imunitate de

                                                

67 C. Barbu, op. cit., pag.99. 
68 Idem, op. cit., pag.100. 
69 Ibidem, op. cit., pag.100. 
70 Legea nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare al mării teritoriale și al zonei 

contigue ale României a fost publicată în M.O. nr.99/1990. 
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jurisdicție. De la regula neexercitării jurisdicţiei statului român în situaţia menționată mai 

sus, acelaşi art.17 alin.2 instituie jurisdicţia statului român în următoarele cazuri speciale:  

 infracţiunea a fost săvârşită de un cetăţean român sau de o persoană fără cetăţenie 

care are domiciliul pe teritoriul României; 

 infracţiunea este îndreptată împotriva intereselor României sau împotriva unui 

cetăţean român ori a unei persoane rezidente pe teritoriul României; 

 infracţiunea este de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică în ţară sau 

ordinea în marea teritorială; 

 exercitarea jurisdicţiei române este necesară pentru reprimarea traficului ilicit de 

stupefiante sau de substanţe psihotrope; 

 asistenţa autorităţilor române a fost cerută în scris de căpitanul navei sau de un 

agent diplomatic ori un funcţionar consular al statului al cărui pavilion îl 

arborează nava.  

  

§4. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite la bordul 

navelor sau aeronavelor militare ori guvernamentale 

  

În cazul navelor sau aeronavelor militare ori guvernamentale, întrucât acestea 

reprezintă statul căruia îi aparţin şi se află pe teritoriul ţării cu aprobarea specială a 

guvernului român, eventualele infracţiuni săvârşite la bordul lor nu cad sub jurisdicţia 

statului român şi nici faptele săvârşite pe teritoriul român de persoanele care fac parte din 

echipajul sau personalul specializat al acestor nave sau aeronave pe timpul cât acestea sau 

aflat în porturi sau aeroporturi ori în apele maritime interioare sau în marea teritorială.  

  

§5. Aplicarea legii penale în cazul infracţiunilor săvârşite de 

personalul armatelor străine staţionate ori aflate în trecere pe 

teritoriul României 

  

Din considerente de ordin politic sau ca urmare a unor angajamente militare de 

parteneriat ale ţării noastre, statul român poate autoriza unor trupe militare să treacă sau să 

staţioneze temporar pe teritoriul său, pentru realizarea unor manevre militare. Potrivit 

dreptului internaţional aceste trupe aflate în trecere sau staţionate vremelnic nu sunt supuse 

jurisdicţiei statului pe al cărui teritoriu se află.
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În cazul în care personalul acestor trupe aliate aflate în trecere ori sunt staţionate, 

săvârşeşte infracţiuni pe teritoriul ţării noastre nu se aplică legea teritoriului ci legea statului 

căruia îi aparţin acele trupe. Deci, în acest caz intervine, o excepţie de la principiul 

teritorialităţii legii penale. Temeiul acestei excepţii are la bază unele raţiuni de drept 

internaţional.  

Regimul trupelor aflate în trecere sau staţionate pe un teritoriu străin este reglementat 

prin convenţii bilaterale încheiate între statele interesate. În acele convenţii se soluţionează 

şi problema jurisdicţiei penale a personalului militar.  

  

  

Subsecţiunea a IV-a 

  

Extrădarea infractorilor şi condamnaţilor71 

  

§1. Noţiunea şi caracterizarea extrădării;  

§2. Fundamentul şi izvoarele extrădării;  

§3. Reglementarea şi principiile extrădării;  

§4. Condiţiile de acordare sau solicitare a extrădării;  

§5. Principiul specialităţii extrădării;  

§6. Tranzitarea extrădaţilor şi transferul persoanelor condamnate;  

§7. Extrădarea şi drepturile omului.  

  

§1. Noţiunea şi caracterizarea extrădării  

  

Extrădarea a fost definită72 ca fiind “actul prin care statul pe teritoriul căruia s-a 

refugiat o persoana urmărită sau condamnată într-un alt stat remite, la cererea statului 

interesat pe acea persoană pentru a fi judecată sau pentru a executa o pedeapsă la care a 

fost condamnată.”

                                                

71 La data elaborării acestei lucrări încă nu fusese votată noua lege a extrădării. Din acest motiv, 

dezvoltările teoretice din această secţiune s-au făcut pe baza proiectului viitoarei legi a extrădării. Am 

considerat că decât să tratăm problema pe baza legii vechi a extrădării, care, oricum va fi abrogată, este mai 

preferabil să o tratăm pe baza proiectului viitoarei legi care chiar dacă va suferi unele modificări, problemele 

esenţiale pe care noi le tratăm vor rămâne neschimbate. 
72 V. Dongoroz şi colab., op. cit., pag.69; 
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Extrădarea reprezintă un act de asistenţă juridică bilateral implicând o cerere din 

partea unui stat şi operaţia de remitere a infractorului sau condamnatului din partea altui 

stat. Statul care cere extrădarea se numeşte stat solicitant, iar cel căruia i se solicită se 

numeşte solicitat.  

Operaţiunea extrădării cunoaşte două momente: Primul moment care constă în 

întocmirea cererii prin care se solicită extrădarea şi care poartă denumirea de extrădare 

activă, iar cel de-al doilea moment constă în predarea infractorului (condamnatului) şi se 

numeşte extrădare pasivă.  

Prin finalitatea sa, extrădarea poate fi caracterizată ca un act de asistență juridică pe 

care statele şi-o acordă reciproc în vederea combaterii criminalității73.  

“Ideea fundamentală a extrădării este utilitatea ei. Oricât de legitim ar fi interesul şi 

dreptul unui stat de a pedepsi pe un infractor ori de a-l supune la executarea unei pedepse 

nu o va putea face fără concursul statului pe teritoriul căruia acesta s-a refugiat74.”  

  

§2. Fundamentul şi izvoarele extrădării  

  

În literatura de specialitate s-a subliniat că „fundamentul extrădării rezidă în interesul 

comun al popoarelor şi în cooperarea statelor contra infracțiunilor75.  

Instituţia extrădării apare ca un început de solidaritate internaţională, solidaritate 

izvorâtă din interesul reciproc al fiecărei naţiuni de a preda pe răufăcători justiţiei statului 

a cărui ordine publică a fost tulburată76.  

Extrădarea este o instituţie de drept penal prin intermediul căreia se realizează 

combaterea criminalităţii şi descurajarea infractorilor de a se mai refugia în altă ţară, după 

ce comit infracţiuni în ţara lor.  

În legislaţia noastră, dispoziţii cu privire la extrădare sunt prevăzute în Constituţie 

(art. 19), în Codul penal (art. 6, 7 şi 9) şi în Legea privind extrădarea. De asemenea, în 

declaraţiile sau rezervele făcute de România prin legi de ratificare a convenţiilor 

multilaterale care conţin şi norme privind extrădarea.  

Constituţia din 1991 prevede în materia extrădării trei reguli de bază, și anume:  

a) cetăţenii români nu pot fi extrădaţi (art. 19 alin. 1);

                                                

73 C. Bulai, op. cit., pag. 111 
74 C. Barbu, op. cit., pag. 120; 
75 Idem, op. cit., pag. 123; 
76 V. V. Pella, citat de C. Barbu, pag. 123; 
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b) cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi, numai in baza unei convenţii 

internaţionale sau în condiţii de reciprocitate (art. 19 alin. 2); 

c) extrădarea se hotărăște de justiţie (art. 19 alin. 3).  

Codul penal, adaugă ca izvor de drept legea internă77 (art. 9 C.p.) și consacră regula 

prevalenței dreptului internaţional asupra dreptului intern în materia extrădării (art. 7 C.p.).  

Referitor la declaraţiile sau rezervele făcute prin legile de ratificare a unor Convenţii 

multilaterale, sunt esenţiale dispoziţiile menţionate în Legea nr. 80/1997 prin care România 

a ratificat „Convenţia europeană de extrădare“, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 şi 

protocoalele sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi, respectiv la 

17 martie 1978.  

Ca act de cooperare internaţională şi de asistenţă juridică între state, fără de care 

extrădarea nu s-ar putea realiza, izvorul principal de reglementare al acesteia îl constituie 

înţelegerea internaţională (tratat, convenție, acord etc.). La data de 15 martie 2001, 

România avea stabilite relații convenţionale privind extrădarea cu 51 de state dintre care 

36 sunt state care au aderat la „Convenţia europeană de extrădare“. Cu celelalte 14-15 state 

România are încheiate convenţii bilaterale cum ar fi spre exemplu cu Australia, Canada, 

China, Rusia, S.U.A., etc.  

Trebuie subliniat că, acţiunile de cooperare bilaterală în materie de extrădare pot 

izvorî şi din convenţii multilaterale care, deşi au un alt obiect principal de reglementare, 

conţin uneori şi dispoziţii privitoare la extrădare (de exemplu, Convenţia europeană a 

drepturilor omului; Convenția Europeană pentru reprimarea terorismului; Convenţia contra 

traficului ilicit de stupefiante etc.).  

Noua lege privind extrădarea este întocmită, în principal, în temeiul conceptelor şi 

procedurilor „Convenţiei europene de extrădare“ cu unele completări preluate din 

protocoalele sale adiţionale încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi, respectiv la 17 

martie 1978, cât şi din câteva recomandări sau rezoluţii ale Consiliului Europei precum şi 

din convenţii internaţionale.

                                                

77 Așa cum am arătat, această lege internă a extrădării urmează să fie adoptată cât de curând de 

Parlamentul României. 
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§3. Reglementarea şi principiile extrădării  

  

În literatura juridică s-a subliniat că în reglementarea instituţiei extrădării, legiuitorul 

român porneşte de la premisa că aceasta implicând acordul de voinţa al statelor între care 

intervine este în esenţă o instituţie de drept internaţional şi de aceea ea trebuie să-şi 

găsească suportul juridic în convenţiile internaţionale sau să fie statornicită în practica 

relaţiilor dintre state.  

În condiţiile în care extrădarea nu poate avea loc decât în baza convențiilor 

internaţionale sau în baza declaraţiilor de reciprocitate dintre state acesteia nu i se poate 

nega caracterul jurisdicţional. Prin obiectul ei, prin procedura ce o atrage, instituţia 

extrădării aparţine dreptului penal şi prin urmare rolul organelor judiciare în soluţionarea 

cererilor nu poate fi înlăturat78. De altfel, ca urmare a viitoarei modificări a Codului penal, 

art. 9 privitor la extrădare va avea următorul cuprins:  

„Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată în baza unei convenţii internaţionale sau 

în condiţii de reciprocitate.  

Cetăţeanul român nu poate fi extrădat din România.  

Extrădarea se hotărăşte de justiţie“.  

Rezultă că, în baza prevederilor Constituţiei cât şi a viitoarelor dispoziţii din Codul 

penal, extrădarea nu se poate face decât în baza convențiilor internaţionale79 şi pe bază de 

reciprocitate.  

În dreptul nostru, principiile care guvernează materia extrădării se găsesc exprimate 

în tratatele şi convenţiile internaţionale încheiate de România cu alte state precum şi în 

Legea specială privind extrădarea, principii care sunt în esenţă aceleaşi, diferenţele care 

apar în tratatele şi convenţiile internaţionale fiind în genere nesemnificative80.  

Dispoziţiile privind extrădarea din proiectul viitoarei legi, sunt grupate în cinci 

capitole.  

Primul capitol –  „Dispoziţii generale“ – consacră trei reguli importante şi anume: 

obligaţia de a extrăda, preeminenţa dreptului internaţional şi limitele reciprocităţii de fapt.  

Obligaţia de extrădare este înscrisă chiar în art. 1 al „convenţiei europene“, precum 

şi în toate

                                                

78 R.M. Stănoiu, Unele probleme privind formele extrădării pasive, Studii şi cercetări juridice nr. 1/1971 

pag. 78; 
79 Convenţia europeană a extrădării, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 şi protocoalele adiţionale ei 

încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi respectiv 17 martie 1978, au fost ratificate de România prin 

Legea nr. 80 din 9 mai 1997, publicată în M. Of., Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997; 
80 C. Bulai, op. cit., pag. 113; 
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convenţiile bilaterale încheiate de România în materie. Această obligație este supusă 

condiţiei reciprocităţii convenţionale. De altfel, obligaţia de extrădare se asumă numai în 

caz de convenţie. Fără convenţie, adică numai în temeiul curtoaziei internaţionale sub 

asigurarea condiţiei (politice) a reciprocităţii de fapt, s-ar crea posibilitatea depăşirii clauzei 

naţiunii celei mai favorizate, în măsura în care s-ar admite cereri de extrădare dincolo de 

limitele impuse prin dreptul internaţional codificat: Or, o asemenea modificare conceptuală 

poate fi îngăduită numai prin declaraţie de reciprocitate (înţelegere bilaterală) ratificată 

prin lege. Ţinându-se seama de aceste realităţi prin art. 3 alin. 2 şi 4 alin. 1 din Lege, s-au 

fixat limite ale admisibilităţii reciprocităţii de fapt, pentru a se evita ca un stat cu care 

România nu are raporturi convenţionale de extrădare, să beneficieze de regim mai favorabil 

decât cel rezervat statelor cu care ne aflăm în relaţii convenţionale privind extrădarea. 

Preeminenţa dreptului internaţional asupra dreptului intern (art. 3 din lege) întemeiată pe 

art. 20 din Constituţie, completează, tabloul cerinţelor de a stabili regulile extrădării pe 

temeiul relaţiilor convenţionale.  

În Capitolul II –  „Condiţii pentru extrădare“ – sunt fixate cerințele de admisibilitate 

a extrădării. Astfel, dintre condiţiile privitoare la persoană (art. 5) pot fi relevate mai multe 

situaţii în care persoanele nu pot fi extrădate (cetăţenii români, persoanele care se bucură 

de imunitate de jurisdicţie etc.). Dintre condiţiile privitoare la fapte se relevă dubla 

încriminare (art. 81), în sensul că infracţiunea de care este învinuit sau condamnat 

extrădatul trebuie să fie incriminată de legea ambelor state. Se relevă, de asemenea, ca 

extrădarea, în cazul infracţiunilor politice, este de regulă inadmisibilă (art. 9), însă de la 

aceasta prohibiţie există şi derogări impuse atât de Convenţia europeană şi protocolul ei 

adiţional cât şi de Convenţia împotriva terorismului care exclud imunitatea în cazul 

crimelor de război, a crimelor împotriva umanităţii, a celor de terorism şi a altor infracţiuni 

internaţionale foarte grave. Extrădarea poate fi cerută sau acordată în vederea urmăririi 

pentru fapte a căror săvârşire atrage o pedeapsă mai mare de doi ani, iar în vederea 

executării unei pedepse penale, numai dacă sancţiunea aplicată este mai mare de un an. 

Dintre condiţiile privitoare la procedură, pentru prima dată se proclamă dreptul la apărare 

al extrădatului (art. 18) precum şi obligaţia de a rejudeca în prezenţă, la cererea acestuia, 

pe cel extrădat care a fost condamnat în lipsă.  

De asemenea, sunt incluse unele cauze care înlăturând răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării (prescripţia, amnistia, graţierea etc.) exclud admisibilitatea 

extrădării.
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În Capitolul III – „Desfăşurarea procedurii de extrădare“ –  sunt reglementate atât 

extrădarea pasivă (când România este stat solicitat) cât şi extrădarea activă (când România 

este stat solicitant). Sunt reglementate de asemenea, liniile directoare privind întocmirea 

cererilor de extrădare, soluțiile în cazul concursului de cereri, limbile folosite şi cheltuielile 

de extrădare. Primirea cererii de extrădare şi a actelor anexe este dată în competența 

Ministerului Justiţiei (potrivit unei practici de ordin general, în țările europene şi nord-

americane). De la Ministerul Justiţiei, cererea se transmite la parchetul competent care în 

cel mai scurt timp sesizează Curtea de Apel competentă pentru soluţionarea cererii. 

Caracterul de urgenţă al soluționării cererii este scos în relief atât în cazul procedurii prin 

„arestare provizorie“ cât şi în cel al procedurii obişnuite. În cuprinsul art. 37 din lege sunt 

arătate pe larg soluţiile pe care le poate pronunţa Curtea de Apel, ca primă instanţă, cât şi 

cele care pot fi date în recurs de către Curtea Supremă de Justiţie.  

Sentinţa prin care Curtea de Apel constată că sunt îndeplinite condițiile de extrădare 

are caracterul unui aviz; ea se înaintează ministrului justiţiei care, dacă o găseşte 

întemeiată, acordă extrădarea. Împotriva deciziei ministrului justiţiei, procurorul general 

sau persoana supusă extrădării pot declara recurs la Curtea Supremă de Justiţie care se 

pronunţă prin decizie definitivă. Prin aceste proceduri se conciliază cerinţele art. 19 din 

Constituție („extrădarea se hotărăşte în justiţie“) cu practica univocă a celorlalte 35 de state 

europene membre ale convenţiei europene a extrădării, care conferă puterii executive 

dreptul de a definitiva rezolvarea cererilor de extrădare.  

În cazul extrădării active solicitarea extrădării, se face la propunerea motivată a 

procurorului sau a preşedintelui instanţei competente, după caz; propunerile acestora se 

înaintează ministrului justiţiei, care definitivează şi semnează cererea de extrădare.  

În Capitolul IV –  „Efectele extrădării“ – sunt tratate, potrivit art. 18-21 din 

„Convenţia europeană“ obligaţiile privitoare la predarea extrădatului, inclusiv amânarea 

sau condiţionarea predării acestuia şi tranzitul persoanei extrădate sau remiterea de obiecte 

(art. 45-49).  

În art. 50-52 privitoare la obligaţiile statului român solicitant sunt prevăzute reguli 

referitoare la primirea extrădatului, reextrădarea acestuia către un stat terţ, precum şi regula 

specialităţii, adică a limitării urmăririi sau judecății la faptele care constituie obiectul cererii 

de extrădare.
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Fapta săvârşită în legitimă apărare nu este săvârşită cu vinovăție deoarece făptuitorul 

nu a acţionat cu voinţă liberă ci constrîns de necesitatea apărării valorilor sociale 

ameninţate grav prin atacul periculos. 

 

1.2. Condiţiile legitimei apărări 

  

Din dispoziţiile art. 44 C.p. rezultă că pentru a se constata existența legitimei apărări 

sunt necesare a fi întrunite următoarele condiţii:  

A. Condiţii referitoare la atac 

Atacul sau agresiunea este o comportare violentă a omului, o atitudine ofensivă ce se 

materializează de regulă într-o acţiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite28. 

Pentru a da naştere unei apărări legitime atacul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:  

a) atacul trebuie să fie material, direct, imediat şi injust;  

În literatura juridica s-a arătat că prin atac material se înţelege atacul exercitat prin 

mijloace fizice şi care se produce prin folosirea forţei fizice simple sau asociate cu anumite 

instrumente şi obiecte cu condiţia ca acesta să provină de la agresor29.  

Nu există un atac material atunci când:  

 “Între victimă şi inculpat există un obstacol material ca de exemplu o poartă care 

împiedică pe victimă să acţioneze și să pună în pericol viaţa inculpatului”30. 

 “împrejurarea că între părţi există o duşmănie permanentă și că inculpata se 

temea că va fi atacată, nu constituie un atac deoarece îi lipseşte o manifestare 

concretă din partea agresorului”31.  

Atacul material trebuie să provină întotdeauna de la o fiinţă umană.  

Daca făptuitorul reacţionează împotriva unui atac provenind de la un animal, s-a pus 

problema dacă fapta lui este comisă în legitimă apărare. De ex., un leu reuşeşte să fugă de 

la o grădină zoologica şi nimereşte în oraș într-o zonă aglomerată. Fiind înfometat atacă o 

persoană. În momentul când fiara s-a repezit asupra persoanei este împuşcat mortal de către 

urmăritorii 

 

 

                                                

28 Idem, op. cit., pag. 105; 
29 T. Vasiliu și colaboratorii, op. cit., pag. 331; 
30 Trib. Suprem, colegiul penal, d. nr. 212/ 1968, în C.D. 1968, pag. 333; 
31 Trib. Suprem, colegiul penal, d. nr. 325/ 1966, în Justiția Nouă nr. 7 din 1966, pag. 115; 
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leului -paznicii înarmaţi de la grădina zoologică. În această situaţie se pune problema dacă 

cel ce a ucis leul se afla în legitimă apărare. Părerile specialiştilor sunt împărţite. Unii susţin 

că în astfel de cazuri există legitimă apărare, deorece acolo unde există atac există şi 

apărare. Într-o altă opinie se susține că atacul indiferent de unde vine este potrivnic 

dreptului şi apărarea este necesară. În fine opinia dominantă este că atacul trebuie să 

provină de la o ființă umană. Argumentul ar fi acela de text. Legea prevede că atacul trebuie 

fie injust. Aceasta înseamnă că atacul trebuie să provină numai de la o fiinţă raţională, 

deoarece numai acţiunile acesteia pot fi juste sau injuste în raport cu legea penală. În speţa 

dată, cu leul ucis, nu se poate invoca legitima apărare, dar se poate invoca starea de 

necesitate, fiindcă în cazul acesteia legea nu cere ca pericolul să fie nejust, această stare 

putînd fi generată şi de forţe inconştiente. Atacul realizat prin violenţe verbale, ca injurii, 

ameninţări, etc. nu constituie un atac material în sensul legii penale32.  

Atacul trebuie să fie direct, adică pericolul să ameninţe nemijlocit pe făptuitor, bunul 

ori un interes legitim al acestuia o altă persoană sau un interes public. Atacul este direct, s-

a susţinut în literatura juridică, şi atunci când vizează una din valorile sociale apărate chiar 

dacă nu are un contact nemijlocit cu acea valoare33. De ex., agresorul îşi îndreaptă atacul 

împotriva unei bărci ce se află pe mare pentru a o scufunda, în barcă aflîndu-se o persoană 

care nu ştie să înoate.  

Atacul trebuie să fie imediat, prin aceasta înţelegîndu-se atît atacul care este pe cale 

să se producă iminent cât şi atacul în curs de desfăşurare pînă epuizarea lui (actual)34. 

Iminenţa atacului este dată de durata în timp aproape imperceptibilă dintre atac şi pericolul 

grav ce ameninţă persoana sau interesele acesteia încât acţiunea de apărare se impune35. În 

cazul în care intervalul de timp dintre începerea atacului şi ivirea pericolului este mai 

îndelungat atributul “imediat” cerut de lege nu este realizat deoarece pericolul nu mai 

constituie o realitate prezentă ci doar o eventualitate a survenirii pericolului, deci cu o 

ameninţare de producere a acestuia.   

În materia legitimei apărări practica judiciară este constantă, în sensul că, pentru fapta 

penală săvârşită după ce agresorul a fost dezarmat cel ce fusese iniţial atacat nu mai poate 

beneficia de dispoziţiile privind legitima 

                                                

32 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag. 332; 
33 C. Mitrache, op. cit., pag. 105; 
34 T. Vasiliu, op. cit., pag. 332; 
35 Trib. Suprem, s. p., d. nr. 354/ 1981, în C.D. pe anul 1981, pag. 258; 
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apărare deoarece, după dezarmarea agresorului, atacul încetează de a mai fi actual, el fiind 

consumat36.  

Rezultă aşadar că iminenţa atacului, caracterul său imediat, trebuie apreciate în mod 

obiectiv, la fel ca şi celelalte elemente ale legitimei apărări iar nu în funcţie de relaţiile 

subiective ale infractorului cum ar fi: teama de un eventual atac care nu s-a produs şi nici 

nu era pe cale să se producă37 sau săvîrşirea faptei după epuizarea atacului din partea 

victimei38.  

Atacul trebuie să fie injust, adică să nu fie exercitat în baza unui drept şi în condiţiile 

legii. Astfel, “faptul că victima atacată de inculpat a scos un briceag pentru a se apăra nu 

poate fi caracterizat ca un atac de natură să justifice lovirea acesteia cu o piatră în cap, ceea 

ce i-a cauzat decesul. Ca urmare în lipsa unui atac injust din partea victimei, actele de 

violență prin care inculpatul i-a cauzat acesteia decesul nu pot fi considerate ca fiind 

sâvîrşite în legitimă apărare sau în condiţiile depăşirii unei apărări proporţionale”39.  

La aprecierea caracterului injust al atacului trebuie să se ţină seama de natura 

acestuia, aspectul psihic al comportării agresorului, felul și particularităţile relaţiilor sociale 

împotriva căreia atacul a fost îndreptat, de relaţiile existente între agresor şi persoana 

atacată, precum şi de orice alte date şi împrejurări care ar putea contribui la explicarea 

atitudinii agresorului40.  

Nu poate fi vorba de existenţa unui atac injust atîta timp cît din partea victimei nu a 

existat un atac efectiv. Numai aprecierea subiectivă a inculpatului că victima agitată şi 

înarmată ar putea declanşa împotriva lui un atac care însă nu s-a produs şi nici nu era 

iminent nu justifică aplicarea art.44 alin.2 C.p.41.  

b) Atacul să fie îndreptat împotriva unei persoane, a drepturilor acesteia sau 

împotriva unui interes obştesc.  

Pentru a exista legitima apărare atacul trebuie să fie îndreptat împotriva uneia din 

valorile sociale special ocrotite prin această instituție. 

 

                                                

36 A se vedea în acest sens: Trib. Suprem, s.p., d. nr. 1100/ 1977, în R.R.D. nr.12/ 1977, pag. 50; Trib. 

Suprem, s.p., d. nr.757/ 1977, în R.R.D. nr. 11/ 1977, pag. 62; Trib. Suprem, s.p., d. nr. 3079/ 1974, în R.R.D. 

nr.10/ 1975, pag.69; 
37 În acest sens Trib. Suprem, colegiul penal, d. nr. 310/ 1960, în C.D. pe anul 1960, pag.427; 
38 În acest sens, Trib. Suprem, s.p. d. nr. 1100/ 1977 în R.R.D. nr. 112/ 1977, pag.50; 
39 C.S.J., s.p., d. nr.1999 din 10 iulie 1998, în Dreptul nr.12/ 1999, pag.171; 
40 N. Ionescu, ProLege nr.2/1990, pag.19; 
41 Trib. Suprem, s.p., d. nr. 298/ 1979, în C.D. pe 1979, pag.336; 
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Astfel, este vorba de valori precum viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, 

onoarea. Atacul poate fi îndreptat împotriva persoanei care se apără sau a altei persoane.  

Împotriva unui atac periculos poate riposta victima agresiunii şi oricare altă persoană 

care este prezentă la desfăşurarea atacului42. Nu se cere ca între persoana care intervine să 

respingă atacul agresiunii să existe vreun grad de rudenie sau înţelegere prealabilă. Nu are 

importanţă dacă victima putea să înlăture singură atacul sau nu, ori dacă victima dorea sau 

nu să se apere împotriva atacului.  

Atacul împotriva unui interes obştesc, justifică o apărare legitimă43.  

c) Atacul să pună în pericol grav persoana celui atacat ori interesul obștesc.  

Gravitatea pericolului trebuie apreciată în concret, ţinându-se seama de valorile 

sociale care sunt afectate prin executarea atacului, de persoana agresorului, şi de 

circumstanţele fiecărei cauze în parte.  

Pornindu-se de la aceste considerente în practica judiciară s-a hotărît că “inculpatul 

persoană infirmă, ameninţat şi lovit de către fratele său, care în cele din urmă a încercat să-

l strîngă de gât, lovind pe acesta cu un cuţit pe care îl avea în mînâ se află în stare de 

legitimă apărare deoarece atacul acestuia din urmă, date fiind condiţiile în care se desfăşura 

a pus în pericol grav persoana inculpatului”44.  

Pentru existenţa legitimei apărări este necesar să fie îndeplinită condiția ca atacul să 

pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat. Lipsa acestui pericol nu poate 

legitima o intervenţie de o duritate extremă din partea celui agresat care să pună în 

primejdie vădită viaţa agresorului. Dar într-un atare caz, se poate totuşi aprecia dacă nu 

sunt aplicabile prevederile referitoare la provocare45.  

Există pericol grav pentru inculpat în situaţia în care victima l-a urmărit pe acesta cu 

tractorul, încercând să-1 strivească, şi apoi l-a atacat împreună cu alte două persoane 

înarmate cu răngi de fier şi o bâtă. În aceste condiții riposta inculpatului care pentru a se 

apăra, a făcut diverse manevre cu un băţ, lovind victima în cap şi provocându-i leziuni ce 

i-au pus viaţa în pericol, constituie un act necesar comis în legitimă apărare46. 

                                                

42 C. Mitrache, op. cit., pag.107; 
43 Idem, op. cit., pag.107; 
44 Trib. Suprem, s.p., d. nr.2791/ 1983, în R.R.D. nr.9/ 1984, pag.78; 
45 C.S.J., s.p., d. nr. 1042/ 23.04.1998, în Dreptul nr. 10/ 1999, pag.160; 
46 C.S.J., s.p., d. nr. 3337/ 22.XII.1998, în Dreptul nr. 1/ 2000, pag. 159; 
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În fapt inculpata auzindu-şi fiica ţipînd ca urmare a unei altercații provocate de 

ginerele său, a intrat în încăperea unde era cearta şi a aplicat o lovitură de topor în capul 

ginerelui, provocându-i acestuia o fractură parietală cu înfundare.  

În această speţă, s-a decis că nu se poate reţine existența legitimei apărări deoarece 

inculpata nu a acţionat pentru a înlătura un atac care să fi pus viaţa în pericol grav, persoana 

sa ori a fiicei sale. Cearta provocată de victimă nu poate justifica riposta dată de inculpată47.  

Situaţia este similară şi în cazul în care atacul a fost îndreptat împotriva unui interes 

obştesc. Astfel, s-a hotârît că nu poate fi considerată ca săvârşită în stare de legitimă apărare 

fapta a doi paznici C.A.P. care surprinzând o persoană în timp ce sustrâgea porumb ştiuleţi 

de pe tarlaua cooperativei şi îi punea într-un sac, i-au aplicat cu ciomegele multiple lovituri 

în cap cauzîndu-i moartea. În acest caz s-a arătat că fapta victimei nu a fost de natură să 

pună în pericol grav interesul obştesc, astfel încât acţiunea inculpaţilor nu poate fi 

justificată de necesitatea înlăturării unui asemenea pericol48.  

În legătură cu gravitatea atacului atunci când a fost vorba de apărarea unor valori 

aparţinînd patrimoniului personal s-a hotârît că, deși casa inculpatului care a format 

obiectul atacului din partea victimei şi a celor care făceau parte din grupul acesteia, este un 

bun important, totuși față de condiţiile concrete în care s-a sâvîrşit atacul care s-a limitat 

doar la aruncarea unor bucăţi de lemn sau cărămizi asupra casei şi a provocat numai 

stricăciuni neînsemnate nu se poate aprecia că a existat acel pericol grav pentru care s-ar 

justifica legitima apărare49.  

B. Condiţiile apărării  

Pentru a fi legitimă apărarea trebuie să îndeplinească şi ea mai multe condiţii: să se 

realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală; să fie precedată de atac; să fie îndreptată 

împotriva agresorului; să fie necesară pentru înlăturarea atacului; să fie proporţională cu 

atacul50.  

a) Apărarea se realizează printr-o faptă prevăzută de legea penală  

Legitima apărare după cum rezultă din însuşi denumirea ei implică ideea de reacţiune 

necesară contra unei agresiuni nejuste. Victima agresiunii săvârşeşte împotriva agresorului 

o faptă prevăzută de legea penală51. 

 

                                                

47 C.S.J., s.p., d. nr. 335/ 4.02.1999, în Dreptul nr.2/ 2000, pag.185; 
48 Trib. Suprem, s.p., d. nr. 28/ 1975, în C.D. pe anul 1975, pag.294; 
49 Trib. Suprem, s.p., d. nr. 358/ 1977, în C.D. 1977, pag.233; 
50 C. Mitrache, op. cit., pag.107; 
51 T. Vasiliu și colab, op. cit., pag.334; 
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Pentru salvarea valorilor ocrotite de lege şi periclitate de cel ce execută atacul este 

necesar să se reacţioneze, fiindcă o agresiune, poate fi în normal stopată chiar cu preţul 

săvârşirii unei fapte prevăzută de legea penală. Dacă agresiunea este înlăturată, nu prin 

săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, atunci nu ne mai aflăm în prezenţa 

instituţiei legitimei apărări. Dacă s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, se 

cercetează condiţiile în care aceasta a avut loc, dacă sunt îndeplinite condițiile cu privire la 

atac pentru a se putea decide dacă a fost săvârşită în legitimă apărare52.  

b) Apărarea să fie precedată de atac  

Această condiţie obligă ca apărarea să se desfăşoare din momentul în care atacul 

devine actual. Apărarea nu poate fi declanşată înaintea atacului, pe considerentul, că acesta 

ar urma să se dezlănţuie de către agresor, pe baza unei aprecieri subiective din partea celui 

care se apără.  

c) Apărarea să se îndrepte împotriva agresorului pentru a înceta atacul şi a salva 

valorile periclitate  

În literatura juridică s-a arătat că, apărarea se poate îndrepta împotriva vieţii, 

sănătăţii, libertăţii agresorului, dar nu împotriva bunurilor sale53. Apărarea îndreptată din 

eroare împotriva altei persoane decât a agresorului va duce la înlăturarea caracterului penal 

al faptei şi pe cauza erorii de fapt coroborată cu legitima apărare cu care vine în concurs54.  

d) Apărarea să fie necesară pentru înlăturarea atacului  

Apărarea este legitimă numai în măsura în care este îndreptată împotriva actului 

agresiv şi urmăreşte înlăturarea acestuia şi a pericolului pe care el îl generează55. Fapta 

revăzută de legea penală poate fi considerată ca necesară pentru înlăturarea atacului dacă a 

fost săvârşită între momentul în care atacul a devenit iminent şi momentul în care el s-a 

consumat56. Caracterul necesar al apărării trebuie analizat nu numai în raport cu gravitatea 

atacului ci şi cu posibilităţile celui atacat de a le înfrunta57. 

e) Apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului  

Aflat în faţa unui atac material, direct, imediat şi injust care pune în pericol grav 

valorile expres menţionate în art.44 C.p., cel atacat este pus în 

 

 

                                                

52 C. Mitrache, op. cit., pag.107; 
53 Idem, op. cit., pag.107; 
54 Ibidem, op. cit., pag.108; 
55 C. Bulai, op. cit., pag.238; 
56 Idem, op. cit., pag.238; 
57 C. Mitrache, op. cit., pag.108; 
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situaţia de a reacţiona, de a înlătura atacul şi implicit consecinţele pe care acesta le-ar putea 

cauza. 

Cum însă pericolul poate fi mai grav sau mai puţin grav, legea cere ca reacţia să fie 

proporţională cu pericolul creat, adică să existe o oarecare echivalenţă între fapta săvârşită 

în apărare şi atacul care a condus la necesitatea unei apărări58. 

Din dispoziţia art.44 alin.3 C.p. se desprinde că “fapta săvârșită în apărare trebuie să 

fie de o gravitate aproximativ egală cu gravitatea atacului, adică să corespundă nevoii de 

apărare pe care o creează atacul”59. 

Pentru a opera legitima apărare mai este necesar să se stabilească dacă între apărare 

şi atac a existat o anumită proporţie o echivalență care însă vor fi apreciate de la caz la caz 

atât în raport cu gravitatea atacului cât și cu posibilităţile celui atacat de a le înfrunta. În 

lumina acestor considerente s-a hotărît că există legitimă apărare în situaţia în care, victima, 

aflată deasupra făptuitorului căzut la pâmînt, l-a lovit cu pumnii, desfăşurând în acest sens 

un atac material, direct, imediat şi injust care punea grav în pericol viaţa sau integritatea 

corporală a acestuia. S-a motivat că într-o asemenea situaţie între agresiunea exercitată 

asupra făptuitorului şi apărarea acestuia a existat un raport de proporţionalitate, în sensul 

că la loviturile aplicate de agresor cu pumnul făptuitorul care se afla căzut la pămînt a 

reacţionat din poziţia în care se afla cu pumnii şi picioarele60. 

Existenţa proporţionalităţii între atacul declanşat şi gravitatea faptei sâvîrşite a fost 

reţinută şi în situaţia în care unul dintre inculpaţi manifestându-se violent a lovit cu un cuţit 

în abdomen o persoană după care a încercat să aplice o lovitură de cuţit şi celui de-al doilea 

inculpat care pentru a stăvili agresiunea declanşată i-a aplicat o singură lovitură cu bâta 

peste mînă în care avea cuţitul, provocându-i fractura cubitusului. S-a considerat că 

existenţa proporţiei între atac şi apărare este justificată de împrejurarea că inculpatul nu a 

aplicat decât o singură lovitură şi constatînd că atacul a încetat, n-a mai continuat să 

lovească deşi ar fi putut s-o facă61. 

Condiţia proporţionalităţii apărării înscrisă în art.44 alin.3 C.p., indică ca limita 

legitimei apărări este ţărmurită de gravitatea pericolului și de împrejurările în care s-a 

produs. 

 

                                                

58 T. Vasiliu și colab., op. cit., pag.334; 
59 C. Bulai, op. cit., pag.239; 
60 Trib. Suprem, s.p., d. nr. 2415/1976; 
61 Trib. Suprem, s.p., d. nr. 957/ 1985, în C.D. pe anul 1985, pag.290; 
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Caracterul grav al pericolului rezultă din împrejurarea că el ameninţă producerea 

unor urmări ireversibile sau în orice caz greu de remediat62. Din ansamblul datelor 

obiective (valoarea reală a obiectului apărării) şi subiective (condiţia reală în care se găsea 

persoana atacată) se poate trage concluzia justă cu privire la gravitatea pericolului creat şi 

a posibilităţii de apărare63. 

În evaluarea proporţiei între agresiune şi apărare unele împrejurări de fapt sunt de 

natură să determine o schimbare a raportului normal dintre agresor şi victimă, accentuînd 

gravitatea pericolului (spre ex., un atac în timpul nopţii sau împotriva unei persoane 

bolnave)64. 

Operaţia de evaluare a proporţiei dintre reacţie şi agresiune nu se poate face rigid, 

cerînd o proporţie strictă între ripostă şi atac întrucât trebuie să se ţină seama de că 

făptuitorul este obiectul unei agresiuni neaşteptate şi ca atare în neputinţă de a-şi pregăti o 

apărare corespunzătoare atacului. Pe de altă parte, va trebui să se ia în considerare şi faptul 

că persoana care reacționează în stare de legitimă apărare nu se găseşte în situaţia de a 

putea cîntări cu calm măsura în care acţiunea sa va fi suficientă pentru înlăturarea 

pericolului65. 

În strînsă legătură cu legitima apărare este şi aplicarea dispoziţiilor art. 44 alineat 3 

C.p. privind depăşirea unei apărări proporţionale. 

Cu privire la aceasta, în practica judiciară s-a arătat că, pentru a exista legitimă 

apărare în condiţiile depăşirii unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu 

împrejurările în care s-a produs atacul este necesar, sub aspect obiectiv, ca toate condiţiile 

prevăzute de art. 44 alineat 2 C.p. să fie realizate. Astfel, că “din moment ce victima a fost 

dezarmată de cuțit, atacul a încetat de a fi actual - nemaisubzistând nici necesitatea apărării 

- astfel că, lovind victima cu cuţitul şi provocându-i moartea inculpatul nu poate beneficia 

de prevederile art. 44 alin. 3 C.p.66 

În acelaşi sens al existenţei depăşirii limitelor unei apărări proporționale s-a hotărât 

şi în cazul în care, deşi lovită de către soţ de mai multe ori cu un baston de cauciuc, după 

care a încercat să o lovească cu un calapod de fier, inculpata a reuşit să ia calapodul cu care 

a lovit pe victimă de mai multe ori în cap, provocându-i moartea, deoarece în momentul în 

care a reușit să o dezarmeze pe victimă, nu se mai afla în faţa unui atac imediat,

                                                

62 V. Ionescu, Depășirea limitelor legitimei apărări, în R.R.D. nr.11/1969, pag.65; 
63 Idem, op. cit., pag. 65; 
64 T. Vasiliu, op. cit., pag.334; 
65 V. Ionescu, Depășirea limitelor legitimei apărări în R.R.D. nr.11/1969, pag.68; 
66 Trib. Suprem, s. p., d. nr.3066/1974 în R.R.D. nr. 11/1975, pag. 22; 
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direct şi injust iar atacul nu mai era în curs de desfăşurare67. Iată şi o altă speţă în care 

dispoziţiile art. 44 alin. 3 nu au fost incidente: 

Inculpatul a primit un telefon de la soţia sa prin care îl înştiința că partea vătămată 

este în stare de ebrietate şi face scandal. Venind acasă, inculpatul s-a întîlnit cu victima 

care l-a înjurat, lovindu-se reciproc. După incident, victima a apucat o oală cu care voia să-

l lovească pe inculpat. Mai rapid inculpatul i-a aplicat două lovituri în faţă victimei care a 

căzut, și, lovindu-se de pardoseală a decedat. Inculpatul condamnat pentru comiterea 

infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte a făcut recurs, susţinând că s-a aflat sub imperiul 

unor puternice tulburări cauzate de atitudinea victimei. 

Instanţa a decis că această apărare nu poate fi acceptată deoarece, victima se afla într-

o stare avansată de ebrietate, iar inculpatul a lovit-o atît de puternic încât aceasta a căzut, 

raportul de forţe fiind în favoarea sa68. 

Apărarea disproporţionată faţă de agresor, depăşirea limitelor fixate prin lege pentru 

apărare este o împrejurare care ridică făptuitorului, beneficiul legitimei apărări de care s-

ar fi bucurat în cazul în care ar fi respectat condiţia unei apărări proporţionale69. 

Din analiza art. 44 alin 3 C.p., rezultă că existenţa stării sufletești speciale de 

tulburare sau temere a făptuitorului, (o condiţie subiectivă) înlătură una dintre condiţiile 

obiective ale legitimei apărări şi anume că apărarea să fie proporţională cu gravitatea 

pericolului.  

Motivaţia excesului justificat al apărării ar consta în faptul că starea de tulburare sau 

temere provoacă în conştiinţa omului o perturbare a capacităţii de a discerne, o deformare 

a lumii exterioare antrenînd astfel reacţii pe măsura reprezentărilor eronate70. Dar pentru 

că riposta prin depăşirea limitelor apărării să fie legitimă în condiţii în care s-ar verifica o 

stare de tulburare sau temere, este absolut necesar ca atacul să fie iminent sau în curs de 

executare şi nu un atac consumat, situaţie în care nu se mai poate discuta de existenţa stării 

de legitimă apărare71. 

În literatura noastră juridică s-a arătat72 că depăşirea limitelor legitimei apărări poate 

îmbrăca după caz forma excesului justificat (art. 44 alineat 3 C.p.) fie pe aceea a excesului 

scuzabil (art. 73. lit. a C.p.). 

În cazul în care depăşirea limitelor legitimei apărări nu se datorește tulburării sau 

temerii de care a fost stăpînit cel care a săvîrşit fapta comisă ne 

                                                

67 Trib. Suprem, s.p., d nr. 475/1981 în R.R.D. nr. 12/1981 pag. 108; 
68 Trib. Jud. Brașov, d.p. nr. 35 din 3 iunie 1993 în Dreptul nr. 2/1994 pag. 86; 
69 V. Ionescu, Depășirea limitelor legitimei apărări în R.R.D. nr. 11/1969, pag. 69; 
70 Idem, op. cit. pag. 73; 
71 Ibidem, op. cit. pag. 73; 
72 C. Bulai, op. cit. pag 240; 
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găsim în faţa unui exces de apărare scuzabil reglementat prin dispoziţiile art. 73 lit. a C.p., 

ca circumstanţă atenuantă legală73. În literatura juridică s-a pus și problema dacă depăşirea 

limitelor legitimei apărări pentru a se încadra în dispoziţia art. 73 lit. a C.p. trebuie să fie 

săvârşită numai din culpă, sau poate să fie săvârşită şi cu intenţie. Astfel, s-a exprimat 

punctul de vedere potrivit căruia, deoarece în C.p. nu se menţionează în mod expres că 

numai depășirea din culpă a legitimei apărări constituie circumstanţă atenuantă în sensul 

art. 73 lit. a, în principiu şi depăşirea conştientă (intenţionată) a limitelor legitimei apărări 

se încadrează în dispoziţia art. 73 lit. a C.p.74. 

În literatura juridică s-a subliniat faptul că toate cauzele care înlătură caracterul penal 

al faptei au, prin însăşi natura lor, un fond comun care deseori creează dificultăţi pe plan 

teoretic şi practic75. 

Astfel, legitima apărare poate veni în concurs cu o altă cauză care înlătură caracterul 

penal al faptei şi anume starea de necesitate. Aşa cum am arătat când atacul provine de la 

un animal sau o persoană iresponsabilă, riposta prin săvârşirea unei fapte prevăzute de 

legea penală este apreciată ca fiind executată în stare de necesitate. De asemenea, există 

stare de necesitate în cazul în care persoana aflată în stare de legitimă apărare, fiind nevoită 

să se apere, loveşte şi o altă persoană care se află în aproprierea agresorului; sau este 

nevoită, pentru a se apăra, să pătrundă cu forţa în locuinţa unei persoane, ori să rupă un 

gard pentru a se înarma. În toate aceste cazuri, faţă de terța persoană cel aflat în stare de 

legitimă apărare, nu va putea invoca această stare, ci starea de necesitate76.  

Legitima apărare poate veni, de asemenea în concurs cu o altă cauză care înlătură 

caracterul penal al faptei şi anume eroarea de fapt. De exemplu, este posibil ca o persoană 

să considere din eroare că se află în faţa unei agresiuni şi să riposteze, deşi nu exista în 

realitate un atac - aşa numita legitimă apărare putativă. De asemenea, este posibil ca cel 

atacat să lovească din eroare pe o altă persoană decât agresorul (error in persona). 

În toate aceste cazuri eroarea influenţează asupra legitimei apărări, făcând ca să existe 

această cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, atunci când eroarea nu este 

imputabilă celui care s-a apărat77. 

Deoarece instituţia legitimei apărări aşa cum este ea reglementată în prezent prin 

dispoziţiile art. 44 C.p. ridică numeroase controverse în 

                                                

73 L. Biro, Considerații referitoare la depășirea limitelor legitimei apărări, în R.R.D. nr. 3/1970, pag. 110; 
74 Idem, op. cit., pag. 113; 
75 T. Vasiliu și colab. op. cit. pag. 336; 
76 C. Bulai, op.cit. pag. 241; 
77 Idem, op.cit. pag. 241; 
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activitatea instanţelor de judecată iar pe de altă parte s-a dovedit că nu acoperă la nivel de 

generalitate o bună parte a cazuisticii judiciare în proiectul de modificare şi completare a 

C.p., această instituţie va fi modificată78. 

  

1.2. Efectele juridice ale legitimei apărări 

  

Principalul efect al legitimei apărări judiciar constatată, este acela că înlătură 

caracterul penal al faptei. Legitima apărare este prima cauză din Titlul II capitolul V din 

C.p., intitulat “cauze care înlătură caracterul penal al faptei”. Caracterul penal al faptei este 

înlăturat pe considerentul că făptuitorul fiind constrîns de necesitatea înlăturării agresiunii 

care punea în pericol grav valorile sociale, nu a acţionat cu voinţă liberă şi deci faptei îi 

lipseşte una din trăsăturile esenţiale şi anume vinovăţia.  

Pe cale de consecinţă, fapta săvârşită în stare de legitimă apărare, nu atrage 

răspunderea penală a făptuitorului.  

Fapta care constituie o apărare legitimă propriu-zisă sau perfectă nu are în genere 

caracter ilicit şi deci nu poate constitui temei nici pentru o răspundere extrapenală. În cazul 

excesului justificat ori în situaţiile în care legitima apărare vine în concurs cu starea de 

necesitate sau cu eroarea de fapt, este posibil ca fapta săvârşită în stare de legitimă apărare 

să păstreze caracterul ilicit extrapenal, putînd atrage răspunderea civilă, disciplinară ori 

administrativă a făptuitorului79. 

  

§ 2. Starea de necesitate  

  

2.1. Noţiune și caracterizare 

  

Constrîngînd o persoană la sâvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală pentru a 

salva anumite valori importante de la un pericol iminent, starea de necesitate constituie, ca 

şi legitima apărare o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Ca şi în cazul legitimei 

apărări, la starea de

                                                

78 Cea mai importantă modificare va consta în introducerea după alineatul 3 al actualului art. 44 a unui 

alineat nou (al patrulea) care vă avea următorul conținut:  

”se prezumă că a acționat în legitimă apărare, acela care săvârșește fapta prevăzută în alineatul 2 pentru 

a respinge pătrunderea, prin violență, prin viclenie, prin efracție sau prin alte asemnea mijloace, într-un spațiu 

de locuit. În acest caz, riposta pentru înlăturarea agresiunii, chiar dacă a depășit limitele unei apărări 

proporționale cu intensitatea atacatului, se ia în considerare în favoare persoanei atacate”. 
79 C. Bulai, op. cit. pag 241 – 242; 
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necesitate pericolul poate fi înlăturat atît prin fapta persoanei aflate în pericol cât şi prin 

fapta altei persoane care îi sare în ajutor80. 

Cel ce savîrşeşte fapta sub presiunea stării de necesitate, acţionează nu cu voinţa 

liberă, ci constrîns, ceea ce echivalează cu lipsa vinovăţiei. De exemplu un medic ca să 

salveze o femeie gravidă a cărei viaţa este pusa în pericol trebuie sa sacrifice fătul din 

pîntecele ei. 

În literatura de specialitate s-a arătat că “fapta săvârşită în stare de necesitate, fiind 

indubitabil lipsită de vinovăţie nu poate apare ca o faptă socialmente utilă”81. Astfel, pe 

mare, într-o barcă, se află doi naufragiaţi. 

Deoarece barca ia apă şi nu mai poate susţine greutatea a doua persoane, pentru a se 

salva pe sine şi a ramîne singur în barcă, unul din naufragiaţi, îl aruncă în mare pe celălalt. 

Nu se poate susţine că în această situaţie cel care şi-a aruncat colegul în mare a comis o 

faptă socialmente utilă, sau nu se poate susţine că a comis o fapta socialmente utilă, acela 

care pentru a se salva pe sine de la un incendiu, omoară o altă persoană. Deci, legea când 

a scos de sub incidenţa ei faptele sâvîrşite în stare de necesitate “nu a avut în vedere 

perspectiva unei utilităţi sociale a acestora, ci a ţinut seama că nu se poate reproşa nimic 

unui om care acţionează pentru evitarea unui pericol care nu poate fi altfel evitat”82. 

Potrivit art. 45 alin 2 C.p., “Este în stare de necesitate acela care savîrşeşte fapta 

pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea 

corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes 

obştesc. 

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a sâvîrşit fapta şi-a dat 

seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă 

pericolul nu era înlăturat”. 

Spre deosebire de legitima apărare în care pericolul grav se naşte dintr-un atac al 

agresorului, deci dintr-un act conştient, în cazul stării de necesitate pericolul este generat 

de o simplă întîmplare. 

Fenomene ale naturii (incendii, inundaţii, cutremure), fapte ale unor persoane 

iresponsabile (nebuni) sau fără capacitate penală (minori), atacuri ale unor animale şi chiar 

fapte ale unor oameni responsabili (comportări neglijente, imprudenţe sau uneori 

intenţionate) pot crea o stare de pericol a cărei înlăturare să nu se poată face fără săvîrşirea 

unor fapte prevăzute de legea penală83. 

                                                

80 Idem, op. cit. pag. 242; 
81 V.A.Ionescu, legitima apărare şi starea de necesitate, Ed. ştiinţifica Bucureşti, 1972, pag. 177; 
82 Idem, op.cit. pag. 177 – 178; 
83 Ibidem, op.cit. pag. 179. 


