
 

LEGEA MAI FAVORABILĂ 

 

1. Consideraţii iniţiale 

 

 Legea penală are scopul de a apăra valorile sociale esenţiale ale societăţii 

împotriva infracţiunilor, iar acest scop este reliefat de politica penală adoptată 

de legiuitor al cărui principal instrument de realizare este dreptul penal. Pentru o 

politică penală eficientă, legiuitorul român pune accentul atât pe prevenirea, cât 

şi pe combaterea fenomenului infracţional, prin prevederea conduitei care 

trebuie urmată de către destinatarii legii penale şi reacţia autorităţilor împotriva 

infracţiunilor pentru a fi restabilită ordinea de drept. În cadrul acestui sistem, 

pedepsirea infractorilor este la fel de esenţială precum reabilitarea acestora, iar 

principiul aplicării legii mai favorabile este uneori primul pas spre o reintegrare 

de succes a condamnatului. În sistemele de drept penal moderne, principiile 

legalităţii sau umanismului sunt considerate pietre de temelie, iar tendinţa 

criminologilor este de a încerca o cunoaştere cât mai exactă a infractorului şi a 

grupului din care face parte, lucruri din care rezultă că legile penale devin mai 

blânde sau, mai bine zis, mai apropiate de ideea de reintegrare, de prevenire şi 

asistenţă, decât de cea de pedepsire.  

Noul Cod Penal român este considerat o lege mai blândă decât Codul 

Penal anterior, atât prin reglementarea unor noi instituţii precum amânarea 

aplicării pedepsei sau al renunţării la aplicarea pedepsei, cât şi al prevederii unor 

limite de pedeapsă care sunt în general mai mici. În cadrul noului sistem 

legislativ, legea penală reglementează mai multe mecanisme, prin a căror 

aplicare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, va avea incidenţă legea 

mai favorabilă sau altfel spus, se operează cu următoarele noţiuni: legea penală 

mai favorabilă, legea de amnistie , legea sau decretul de graţiere cât şi cel al 

legii de dezincriminare. Aceste instituţii sunt importante pentru atingerea 

obiectivelor legii penale, dintre care se distinge în primul rând protejarea 

intereselor şi drepturilor fundamentale ale societăţii. De asemenea, se urmăreşte 

o protejare a făptuitorilor mai adaptată relaţiilor sociale existente în societatea 

modernă, care să nu pună accentul pe pedepsire, cât pe corectare, reabilitare şi 

reintegrare. Micşorarea numărului condamnaţilor, prin metode care nu să nu 

pună în pericol drepturile şi securitatea societăţii este unul dintre obiectivele 

tuturor politicilor penale moderne, lucru care este observat şi în cadrul nostru 

legislativ . Prin intermediul instituţiilor enumerate anterior, unele dintre ele 

suferind modificări pentru a fi conforme noilor exigenţe, precum aplicarea legii 

penale mai favorabile sau aplicarea legii de dezincriminare, executarea 

pedepselor este evitată sau durata lor se micşorează, acest lucru fiind uneori 

benefic pentru atingerea scopului dreptului penal.  



 

Conform ideilor care se desprind din concepţiile autorilor din doctrina 

penală românească, prin noţiunea de lege mai favorabilă, în sens larg, ne 

referim la ''mitior lex'', lege de dezincriminare, lege de amnistie şi lege de 

graţiere, iar prin ''lege mai favorabilă stricto sensu'' instituţia reglementată de 

dispoziţiile articolului 5-6 Noul Cod Penal.  

2. Legea de Dezincriminare 

Consacrarea aplicării legii de dezincriminare se realizează prin 

intermediul articolul 4 din Noul Cod Penal, conform căruia în ipoteza în care 

legea nouă dezincriminează (abolitio criminis) atunci aceasta va retroactiva, 

având aplicabilitate şi asupra faptelor săvârşite sub imperiul legii vechi, dar sunt 

judecate sub legea nouă.  

La nivel formal, Noul Cod Penal nu aduce faţă de legea anterioară nici o 

modificare acestei instituţii, deşi există o diferenţă de concepţie între cele două 

coduri. Conform noii legiferări, aprecierea dezincriminării se realizează în 

concret, spre deosebire de Codul Penal Anterior, când acest lucru se realiza în 

abstract. Această schimbare de concepţie poate fi observată cel mai facil la 

nivelul dispoziţiilor procesual penale, unde putem raporta articolul 10 litera b) şi 

d) din Codul Procesual Penal  la dispoziţiile din articolul 16 Noul Cod 

Procesual Penal. Prin urmare, vom putea vorbi de o lege de dezincriminare fie 

când o incriminare din legea veche nu mai are corespondent în legea nouă sau 

când legea nouă restrânge sfera de incidenţă a unui text, astfel încât condiţiile 

impuse de textul respectiv nu mai sunt îndeplinite de fapta concretă săvârşită de 

inculpat. Nu există dezincriminare dacă dispoziţia din legea veche nu are 

corespondent în legea nouă, dar conţinutul acesteia este preluat într-o dispoziţie 

nouă, conţinutul său având astfel corespondent
1
.  

Inculpatul beneficiază diferit de adoptarea legii de dezincriminare, în 

funcţie de etapa procesuală în care această schimbare intervine. Astfel, dacă 

procesul penal pentru fapta dezincriminată nu a început până la intrarea în 

vigoare a legii noi, acesta nu va mai începe. Dacă procesul a început, el se va 

încheia fie prin scoaterea de sub urmărire penală, fie prin achitare. Executarea 

pedepsei nu va mai începe sau va înceta, dacă o hotărâre definitivă a fost 

pronunţată, iar dacă executarea pedepsei a fost realizată, vor înceta orice 

consecinţe care ar decurge din această condamnare. Dezincriminarea nu are însă 

ca efect repunerea în situaţia anterioară, astfel, amenda plătită nu se va restitui, 

iar inculpatul nu va putea solicita reparaţii pentru perioada de detenţie executată 

anterior incidenţei legii de dezincriminare.  

 
1
Infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor – articolul 246 Codul Penal, 

prin îngrădirea unor drepturi – articolul 247 Codul Penal, contra intereselor publice – 

articolul 248 Codul Penal, nu mai apar ca atare în legea nouă, dar conţinutul lor se regăseşte 

în cuprinsul articolului 297 din Noul Cod Penal. 



 

 

3. Amnistia  

 Amnistia este actul de clemenţă al Parlamentului României, care prin lege 

organică, cu respectarea Constituţiei României, înlătură răspunderea penală 

pentru infracţiuni comise anterior adoptării acestei legi de amnistie. Amnistia 

înlătură consecinţa săvârşirii unei infracţiuni : aplicarea şi executarea pedepsei. 

Amnistia are în principiu caracter general şi obiectiv în sensul că se referă la 

infracţiunile săvârşite şi nu la făptuitor. Astfel, efectele amnistiei se produc ''in 

rem'' şi se răsfrâng asupra tuturor participanţilor la comiterea faptei amnistiate. 

Cu toate acestea, dacă actul de amnistie leagă beneficiul acesteia de anumite 

calităţi ale făptuitorului, amnistia capătă un caracter mixt, operând nu numai ''in 

rem'' ci şi ''in personam''.  

 După stadiul procesului în care se găseşte infracţiunea amnistiată se 

disting:  

-amnistie înainte de condamnare  - antecondamnatorie sau proprie. 

-amnistie după condamnare – post condamnatorie sau improprie.  

 Efectele amnistiei sunt deosebite după cum aceasta este anterioară sau 

posterioară condamnării.  

 Dacă amnistia este proprie, procesul nu va începe, dacă acesta nu a fost 

declanşat deja, iar dacă a fost, va înceta în momentul aplicării actului de 

amnistie. Legea recunoaşte un drept inculpatului, conform căruia, acesta poate 

solicita continuarea procesului, pentru ca să-şi poată dovedi nevinovăţia. Dacă 

la finele procesului, inculpatul este găsit nevinovat instanţa va pronunţa o 

soluţie de achitare, iar în cazul în care se constată vinovăţia acestuia, el nu va fi 

condamnat, făcându-se aplicarea prevederilor actului de amnistie.  

 Dacă amnistia este improprie, aceasta are ca efect încetarea executării 

pedepsei, precum şi înlăturarea tuturor consecinţelor care decurg din 

condamnare. Respectiva condamnare nu se va lua în considerare la stabilirea 

stării de recidivă şi nu va constitui un impediment la acordarea liberării 

condiţionate.  

 Elementul de noutate îl constituie modificarea limitelor amnistiei. 

Conform articolului 152 alineatul 2 din Noul Cod Penal, amnistia nu are efecte 

asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate, faţă de 

actuala reglementare unde amnistia nu are efecte nici faţă de măsurile 

educative
1
.  

 

 

1
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept Penal Român Partea Generală, Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012 

 



 

4. Legea de graţiere  

 Graţierea este un act de clemenţă adoptat, de către Parlament, pe cale de 

lege sau de către şeful statului, prin decret, care are ca efect înlăturarea 

executării unei pedepse, reducerea unei pedepse sau comutarea acesteia în una 

mai uşoară.  

 Efectele graţierii pot fi: considerarea ca executată a unei părţi din 

pedeapsă sau comutarea pedepsei într-o specie mai uşoară. Dacă este vorba de o 

graţiere necondiţionată, atunci efectele acesteia se vor produce din momentul 

aplicării graţierii, iar dacă intervine o graţiere condiţionată, efectele acesteia se 

vor produce din momentul expirării termenului de încercare. Dacă până la 

expirarea acestui termen, condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune atunci 

poate interveni revocarea graţierii, iar în acest caz se aplică cumulul aritmetic 

între pedeapsa graţiată şi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea, a cărei săvârşire 

a avut ca efect revocarea graţierii.  

 Noul Cod Penal prevede posibilitatea graţierii măsurilor educative, însă 

numai cu caracter de excepţie, în comparaţie cu Vechiul Cod Civil, care 

prevedea, fără nici o excepţie, imposibilitatea graţierii acestora.  

 Spre deosebire de actuala reglementare, legea nouă nu recunoaşte 

posibilitatea graţierii pedepselor a căror executare a fost suspendată sub 

supraveghere. 

 

5. Legea Penală mai favorabilă ''stricto sensu'' 

Legea penală mai favorabilă este consacrată în articolele 5-6 din Noul 

Cod Penal, aplicarea ei realizându-se diferit în două situaţii, fie în cazul 

infracţiunilor nedefinitiv judecate, fie în cazul pedepselor definitive.  

Conform articolul 5 alineatul 1 din Noul Cod Penal, în cazul în care de la 

săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau 

mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Premisa acestei dispoziţii 

legale constă în faptul că, deşi toate legile succesive incriminează fapta comisă 

de infractor, acestea o sancţionează diferit sau există o diferenţă mai favorabilă 

de regim juridic în ceea ce priveşte alte instituţii. Pentru ca inculpatul să 

beneficieze de o aplicare a legii penale mai favorabile trebuie să fie îndeplinite 

mai multe condiţii cumulativ: succesiunea de legi penale să intervină între 

momentul comiterii faptei şi momentul judecării definitive a infractorului
1
;  

 

 
1
Va fi, însă, aplicabilă legea penală mai favorabilă conform art. 5 Noul Cod Penal în situaţia 

în care hotărârea definitivă a fost desfiinţată în urma unei căi extraordinare de atac, iar legea 

nouă a intervenit înainte de pronunţarea unei noi hotărâri definitive în urma rejudecării. F. 

Streteanu, R. Moroşanu, Instituţii şi infracţiuni în Noul Cod Penal, manual pentru uzul 

formatorilor SNG, Bucureşti 2010. 



 

fapta să fie incriminată de toate legile succesive; fapta comisă este incriminată 

sau sancţionată diferit de legile succesive
1
. 

Noul Cod Penal aduce în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai 

favorabile două modificări, a căror importanţă este suficient de mare. Prima 

modificare stabileşte că se renunţă la dispoziţia din articolul 13, alineatul 2 

Codul Penal, Noul Cod Penal stabilind că pedepsele complementare se vor 

aplica întotdeauna potrivit legii care a fost determinată mai favorabilă în raport 

de pedeapsa principală. Cea de-a doua modificare constă în faptul că, potrivit 

articolului 5 alineatul 2 din Noul Cod Penal, dispoziţiile alineatului 1 se aplică 

şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale, 

precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau 

completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au 

cuprins dispoziţii penale mai favorabile. 

Criteriile care sunt luate în considerare, atunci când se operează cu 

Principiul Mitior lex sunt: condiţiile de incriminare, condiţiile de tragere la 

răspundere penală şi sancţiunile penale. Atunci când se aplică acest principiu 

conform articolului 5, se pot lua în considerare oricare dintre aceste trei aspecte, 

iar atunci când însă se aplică articolul 6, se pot lua în considerare doar 

diferenţele ce apar în cadrul regimului sancţionator.   

În cazul legilor succesive care prevăd pedepse asimetrice (una din legi 

prevede un minim mai scăzut, dar un maxim special mai ridicat, iar cealaltă lege 

prevede o pedeapsă cu un minim special mai ridicat, dar cu un maxim special 

mai scăzut), în determinarea legii penale mai favorabile instanţa va trebui să 

analizeze, în concret, împrejurările în care a fost comisă fapta şi va alege ca 

fiind mai favorabilă legea care atrage o situaţie mai uşoară inculpatului în raport 

cu modul în care instanţa se orientează în procesul de individualizare a pedepsei 

pe baza evaluării gravităţii faptei, a periculozităţii infractorului şi împrejurărilor 

în care s-a comis fapta
2
. 

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, 

conform articolului 6 din Noul Cod Penal, presupune că legea nouă, care 

intervine după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, 

prevede un regim sancţionator mai blând decât cel aplicat de instanţă, fie că este 

vorba de o categorie mai uşoară, fie, deşi prevede o pedeapsă din aceeaşi 

categorie, aceasta are un maxim special mai redus.  

 

 

1
În condiţii identice se aplică legea penală mai nouă, pentru că nu se poate opera o distincţie 

între cele două legiferări. 
2
George Antoniu (coordonator), Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Volumul I, 

Universul Juridic, Bucureşti, 2010.  



 

Articolul 6 aduce o modificare faţă de reglementarea anterioară. Astfel, 

conform Noului Cod, există doar o singură ipoteză de aplicare a legii penale mai 

favorabile în cazul pedepselor definitive: cea obligatorie, spre deosebire de 

Codul Penal anterior care prevedea şi ipoteza de aplicare facultativă. 

Conform acestui articol există mai multe situaţii în care legea penală mai 

favorabilă se aplică în mod obligatoriu : 

1)  Dacă o lege nouă, care prevede un maxim special mai redus decât pedeapsa 

concret aplicată, intervine după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare 

la pedeapsa închisorii sau amenzii. 

2) Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă, intervine o lege nouă care prevede pentru aceeaşi faptă 

pedeapsa închisorii. Astfel, detenţiunea pe viaţă se înlocuieşte cu maximul 

special al pedepsei închisorii prevăzut pentru acea infracţiune. 

3) Dacă, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa 

închisorii, intervine o lege nouă care prevede pentru aceeaşi faptă doar pedeapsa 

amenzii, închisoarea se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul 

special al pedepsei amenzii prevăzute pentru acea infracţiune. 

De această dispoziţie beneficiază şi persoana care a executat integral 

pedeapsa la care a fost condamnat, până la intrarea în vigoare a legii mai 

favorabile. Astfel, dacă condamnatul a executat 10 ani de închisoare, iar legea 

nouă prevede un maxim special de 5 ani, se va considera că persoana a executat 

doar 5 ani. Această reducere produce efecte în legătură cu diferite instituţii de 

drept penal, ca de exemplu: reabilitarea, recidiva, etc.  

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, 

în legătură cu măsurile educative, presupune că măsurile educative neexecutate 

şi neprevăzute în legea nouă, nu se mai execută, iar cele care au corespondent în 

legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este 

mai favorabilă. Prin urmare, legea penală nouă mai favorabilă se aplică şi după 

judecarea definitivă a cauzei prin care s-au luat măsuri educative, acest lucru 

reprezentând o noutate în Noul Cod Penal faţă de Codul Penal Anterior.  

Aplicarea legii penale mai favorabile în legătură cu pedepsele 

complementare şi cu măsurile de siguranţă presupune că executarea pedepselor 

complementare, ca şi a măsurilor de siguranţă aplicate ori luate în baza legii 

vechi va fi înlăturată, dacă aceste sancţiuni nu se mai regăsesc în legea nouă mai 

favorabilă, iar dacă acestea au corespondent în legea nouă, se vor executa numai 

în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.  

Decizia numărul 265 din 6 mai 2014 a adus o serie de precizări 

importante în materia aplicării legii penale mai favorabile stricto sensu. Curtea 

Constituţională a fost sesizată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

legătură cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 5 din Noul  

 

 



 

Codul Penal. Aceasta susţinea că, deşi dispoziţiile articolului 5 sunt în sine 

constituţionale, modul în care sunt interpretate şi aplicate în practica organelor 

judiciare poate genera încălcări ale Legii fundamentale, ajungând la combinarea 

de prevederi mai favorabile din legi penale succesive, împrejurare de natură a 

conduce la crearea unei lex tertia. 

După cum a fost precizat şi în decizia Curţii, în doctrina şi practica 

juridică au fost conturate două opinii privind mecanismul de aplicare al legii 

penale mai favorabile. Prima opinie susţine că legile penale succesive trebuie 

comparate şi după stabilirea în concret a legii favorabile, aceasta se va aplica în 

ansamblul ei. Susţinând această soluţie, doctrina juridică a susţinut că, printr-o 

combinare a două legi succesive, creându-se astfel o lege hibridă, organele 

judiciare ar intra în sfera de competenţă constituţională a legiuitorului.  

Potrivit celei de-a doua opinii, legea penală mai favorabilă se determină 

prin raportare la fiecare instituţie care se aplică în mod autonom, astfel că, dacă 

încadrarea faptei a fost realizată conform uneia din legi, care este mai 

favorabilă, atunci nu este exclusă aplicarea dispoziţiilor din cealaltă lege cu 

privire la recidivă, tentativă sau concursul de infracţiuni, dacă acestea sunt mai 

favorabile.  

În motivarea sa, Curtea Constituţională a statuat: ''Astfel, interpretarea 

potrivit căreia legea penală mai favorabilă presupune aplicarea instituţiilor 

autonome mai favorabile, este de natură să înfrângă exigențele constituționale, 

deoarece, în caz contrar s-ar rupe legătura organică dintre instituțiile de drept 

penal aparținând fiecărei legi succesive, cu consecința directă a schimbării 

conținutului și sensului actelor normative adoptate de către legiuitor.''  

În plus, altă justificare a acestei decizii o reprezintă respectarea 

Principiului Egalităţii în faţa legii, Curtea făcând următoarele precizări: ''Având 

rolul de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, Curtea Constituţională nu 

poate ignora și alte consecințe de sorginte constituțională, cum ar fi exigențele 

ce țin de lipsa discriminării infractorului, fie ea, în acest caz, pozitivă, care nu 

numai că justifică, dar impun aplicarea unui tratament identic. Aceasta 

presupune că suspecții/inculpații care au comis fapte sub imperiul legii vechi 

dar care vor fi judecați sub imperiul legii noi trebuie să aibă, în funcție de legea 

mai favorabilă, o situație juridică identică, ori cu cei condamnați anterior 

potrivit legii vechi, ori cu cei ce vor săvârși infracțiuni potrivit legii noi, nefiind 

permisă o a treia formă de tratament sancționator ce combină dispoziții din 

ambele coduri.'' 

Prin urmare, Curtea consideră că numai interpretarea prevederilor art.5 

din Codul penal în sensul că legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul 

ei este singura care poate înlătura viciul de neconstituționalitate. Curtea 

Constituţională  ''admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în Dosarul nr.5714/118/2012 şi 

constată că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în 



 

care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi 

aplicarea legii penale mai favorabile. '' 

În practică, se ridică probleme nu numai cu privire la aplicarea legii 

penale mai favorabile în legătură cu principalele infracţiuni ale căror elemente 

constitutive sau pedepse au suferit modificări, dar şi cu privire la un număr 

important de instituţii care se aplică autonom în ceea ce priveşte aplicarea legii 

penale în timp. Astfel, se conturează o serie de situaţii speciale de aplicare a 

legii penale mai favorabile, atât în cursul procesului penal, cât şi după 

rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul  

concursului de infracţiuni 

 

În Noul Cod Penal, s-au consacrat două modificări importante în ceea ce 

priveşte instituţia concursului de infracţiuni: modificarea limitelor de pedeapsă 

aplicabile infracţiunilor şi modificarea tratamentului sancţionator prevăzut de 

lege pentru concurs.  

În cursul procesului penal, opinia majoritară a decis că aplicarea 

principiului legii penale mai favorabile se va face în două etape. El se va aplica 

atât cu ocazia stabilirii pedepsei pentru fiecare infracţiune, cât şi cu prilejul 

aplicării pedepsei rezultante pentru concurs. Unii autori au considerat că prin 

aplicarea principiului în acest mod, judecătorii ar crea o lex tertia, prin 

îmbinarea dispoziţiilor din mai multe legi. Aceste obiecţii ar fi neîntemeiate, 

deoarece nu se aplică dispoziţiile din mai multe legi cu privire la aceaşi faptă, 

aplicarea pedepsei rezultante fiind o operaţiune autonomă în raport cu stabilirea 

pedepselor pentru fiecare infracţiune în parte. 

În situaţia în care Noul Cod Penal a intrat în vigoare după aplicarea 

printr-o hotărâre definitivă a pedepsei pentru un concurs de infracţiuni, 

verificarea incidenţei unei legi mai favorabile se realizează, de asemenea, în 

două etape: 

- În primul rând, se realizează o verificare a fiecărei pedepse stabilite pentru 

infracţiunile concurente, stabilindu-se dacă acestea depăşesc limita maximă 

prevăzută de legea nouă. Acele pedepse care depăşesc limita maximă se vor 

reduce. 

- În al doilea rând se va verifica dacă pedeapsa rezultantă nu depăşeşte limita 

maximă la care s-ar fi putut ajunge conform articolului 39 din Noul Cod Penal.  

 Trebuie însă stabilită limita până la care se poate coborî pedeapsa 

rezultantă, dacă în considerarea noii lege penale, au fost reduse atât pedepsele 

stabilite iniţial pentru infracţiunile concurente, cât şi sporul aplicabil pentru 

concurs. Raţiunea articolul 6 din Noul Cod Penal este de a înlătura partea din 

pedeapsă care depaşeşte maximul care s-ar aplica potrivit noii legi, astfel 

respectându-se principiul legalităţii.  

 



 

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul recidivei  

postcondamnatorii sau a pluralităţii intermediare 

 

 

 În materia recidivei postcondamnatorii, Noul Cod Penal aduce trei 

categorii de modificări, acestea fiind: 

- modificarea limitelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile ce formează 

cei doi termeni ai recidivei. 

- modificarea condiţiilor de existenţă ale recidivei (dispariţia recidivei mici, 

majorarea limitei de pedeapsă de la primul termen – de la 6 luni la un an şi de la 

al doilea termen, de la peste un an, aşa cum era prevăzut în Codul Penal 

anterior, la cel puţin un an). 

- modificarea regimului sancţionator prevăzut pentru recidiva 

postcondamnatorie (de la cumul juridic la cumul aritmetic). 

 Anterior pronunţării unei hotărâri definitive de condamnare, mecanismul 

de stabilire a legii penale mai favorabile se va realiza în două etape: prima etapă 

va privi limitele de pedeapsă prevăzute pentru cei doi termeni ai recidivei; a 

doua etapă va privi regimul sancţionator şi condiţiile de existenţă specifice 

recidivei.  

 Dacă a avut loc o condamnare definitivă, în cazul recidivei 

postcondamnatorii, aplicarea legii penale mai favorabile va avea ca efect doar 

reducerea pedepselor aplicate pentru cei doi termeni, deoarece tratamentul 

sancţionator al recidivei este mai sever conform Noului Cod Penal. Drept 

urmare, oricât de mare ar fi sporul aplicat la pedeapsa de bază în considerarea 

recidivei postcondamnatorii, aceasta va fi întotdeauna încadrată de limitele 

prevăzute de legea nouă.  

 

 

Aplicarea legii penale mai favorabile 

 în cazul recidivei postexecutorii 

 

 

 Se vor constata aceleaşi trei categorii de modificări, care au fost potenţate 

în cazul recidivei postcondamnatorii, cu observaţia că Noul Cod Penal prevede 

o majorare obligatorie cu o jumătate a limitelor pedepsei legale pentru 

infracţiunea comisă în stare de recidivă postexecutorie.  

 În cursul procesului penal, se va recurge la două etape pentru a se putea 

stabili legea penală mai favorabilă: 

- se alege legea penală mai favorabilă în funcţie de pedeapsa prevăzută pentru 

infracţiunea care constituie cel de-al doilea termen.  

-în al doilea rând, se alege legea penală mai favorabilă în funcţie de condiţiile de 

existenţă şi regimul sancţionator al recidivei postexecutorii. 



 

 Dacă potrivit ambelor coduri, situaţia de fapt îndeplineşte condiţiile care 

să atragă incidenţa recidivei postexecutorii, se va compara regimul sancţionator 

prevăzut de cele două coduri. Prin urmare, determinarea legii penale mai 

favorabile se va face în concret, având loc mai întâi o individualizare a pedepsei 

prin aplicarea sporului prevăzut de Codul Penal anterior , pentru ca mai apoi să 

aibă loc o individualizare a pedepsei între limitele majorate potrivit Noului Cod 

Penal. Dacă, potrivit uneia dintre legi, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 

de legea respectivă pentru existenţa recidivei, această lege va fi cea mai 

favorabilă inculpatului.  

 În cazul intervenţiei legii penale mai favorabile după rămânerea definitivă 

a hotărârii de condamnare, aplicarea legii penale mai favorabile se va face într-o 

singură etapă. Aplicarea tratamentului sancţionator recidivei postexecutorii se 

face într-o singură etapă, deoarece este imposibil de determinat după rămânerea 

definitivă a hotărârii care a fost pedeapsa stabilită şi care a fost sporul aplicat în 

concret în considerarea stării de recidivă. Aşa fiind, aplicarea articolului 6 Noul 

Cod Penal în acest caz trebuie să asigure doar menţinerea pedepsei aplicate în 

limitele ce ar fi putut fi dispuse potrivit legii noi
1
. 

 Prin urmare, pedeapsa aplicată sub imperiul legii penale vechi se va 

reduce doar dacă aceasta depăşeşte maximul special din norma de incrimiare 

plus sporul aplicabil pentru incidenţa stării de recidivă, adică  jumătate din 

maximul special. 

 În articolul 15, alineatul 2 din Constituţie  se operează cu sensul larg al 

conceptului de lege penală mai favorabilă, din cuprinsul acesteia şi luând în 

considerare şi intenţia legiuitorului, va retroactiva atât legea penală mai 

favorabilă, legea de dezincriminare, legea de amnistie  sau legea de graţiere, iar 

necesitatea instituirii principiului în cuprinsul Constituţiei a fost necesară, 

pentru a avea o garanţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti împotriva 

aplicării arbitrare a legii penale.  Pe de altă parte, în cadrul Noului Cod Penal, 

cât şi a Codului Penal Anterior, aceste concepte au fost utilizate în sens restrâns, 

lucru care decurge şi din tehnica legislativă folosită la redactarea, aranjarea şi 

elaborarea normelor de drept penal. Astfel, în cadrul Codului Penal anterior, 

articolul 12 se referea la legea de dezincriminare, iar articolele 13, 14 şi 15 la 

legea penală mai favorabilă, în timp ce, în cadrul Noului Cod Penal, unde se 

poate observa o situaţie similară, regăsim conceptul de lege de dezincriminare 

în cadrul articolului 4 şi cel de lege penală mai favorabilă în cadrul             

articolelor 5 şi 6. 

 

 

 
1 
A fost consultat linkul: 

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=j6vg%2Flz8r40%3D&tabid=2112 , pagina 32. 
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6. Concluzii 

 Principiul aplicării legii penale mai favorabile este foarte important în 

orice sistem penal modern, care doreşte ca prin reforme susţinute să se adapteze 

relaţiilor sociale, care se află într-o schimbare mai accelerată în ultimele decenii. 

Prin aceste schimbări legislative se doreşte obţinerea unor rezultate mai bune, 

prin care să se reducă fenomenul infracţional, mai ales cel cu un grad de 

periculozitate mai mare precum: infractorii recidivişti, infracţionalitatea juvenilă 

şi nu numai. Dacă sistemul penal se arată mai îngăduior faţă de infractor, atât 

prin aplicarea unei legi penale mai favorabile, cât şi prin alte măsuri, precum: 

consilierea psihologică sau oferirea unor locuri de muncă după eliberare, 

infractorul se va reintegra cu mai mare uşurinţă în societate. În noul cadrul 

legislativ, s-au ridicat o serie de dificultăţi în rezolvarea conflictelor de legi în 

timp, acestea fiind poate printre cele mai dificile sarcini pentru organele 

judiciare. Ceea ce este important este că se depun eforturi mari pentru ca 

sistemul să devină mai eficient şi să asigure o protecţie mai eficientă societăţii, 

atât prin luarea unor măsuri preventive, cât şi punitive în cazurile prevăzute de 

lege. Şi infractorii fac parte din societate, iar dacă este necesară pedepsirea 

acestora conform legii, pentru ''a-i proteja de ei înşişi'', cât şi restul societăţii, 

consacrarea şi respectarea unor principii, precum cel al aplicării legii penale mai 

favorabile, cel al legalităţii sau cel al umanismului, reprezintă un pas important 

spre rezolvarea acestor probleme în interesul cel mai bun al tuturor.  
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