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Extras
PRECIZARE
Prezentul suport de curs cuprinde doar prezentarea generala a disciplinei.
Pentru aprofundarea acesteia se impune o studiere a continutului ﬁecarei infractiuni în concret, a tuturor
spetelor si testelor grila, asa cum sunt prezentate în bibliograﬁa obligatorie.
Partea I (pentru semestrul I)
NOTIUNEA, OBIECTUL SI CARACTERISTICILE PARTII SPECIALE A DREPTULUI PENAL. SISTEMUL PARTII
SPECIALE.
NOTIUNEA
Faptele de pericol social, componente ale fenomenului criminalitatii, sunt declarate de legea penala ca
infractiuni. Aceste fapte se manifesta în forme deosebit de variate si caracteristice.
În aceasta diversitate de manifestare ﬁecare fapta prin care se aduce atingere unor relatii, valori sau
interese sociale, politice, economice, morale cuprinde un anumit continut speciﬁc, anumite trasaturi
deﬁnitorii, care îi determina o individualitate infractionala proprie.
Pentru înlaturarea sau reducerea manifestarilor antisociale, prin mijloacele dreptului penal, este necesara
incriminarea prin lege a ﬁecarei fapte de pericol social ca infractiune.
Pentru aceasta, norma juridica penala contine, potrivit structurii sale, o dispozitie de incriminare, prin care
stabileste continutul speciﬁc al ﬁecarei infractiuni în parte, prin urmare se deﬁneste continutul juridic al
ﬁecarei infractiuni, în mod general si abstract.
În dreptul penal român, legea incrimineaza ca infractiune numai acea fapta care prezinta pericol social,
respectiv aduce atingere valorilor puse sub ocrotirea legii penale si care presupune ca sanctiune o
pedeapsa.
Pe lânga continutul infractional variat, faptele de pericol social declarate prin lege infractiuni, prezinta si
un grad de pericol social abstract, care variaza de la o infractiune la alta si pentru stabilirea acestui grad
de pericol social al faptei incriminate, legiuitorul stabileste pentru ﬁecare infractiune în parte pedeapsa
corespunzatoare.
Deci, norma penala contine în structura sa - pe lânga dispozitia de incriminare - si o dispozitie de
sanctionare, prin aceasta din urma stabilindu-se felul pedepsei si limitele speciale ale acesteia.
Din cele expuse rezulta ca dreptul penal contine, pe lânga normele partii generale, si o categorie de
norme, care determina faptele de pericol social ce constituie infractiuni, reglementeaza continutul speciﬁc

al ﬁecarei infractiuni si stabilesc pedepsele aplicabile pentru ﬁecare infractiune. Aceste norme se mai
numesc si norme de parte speciala si în totalitate alcatuiesc partea speciala a dreptului penal.
Prin urmare, dreptul penal - partea speciala cuprinde ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc
faptele de pericol social considerate infractiuni si pedepsele aplicabile celor vinovati de încalcarea lor.
În teoria dreptului penal român, partea generala si partea speciala a dreptului penal reprezinta partile
componente ale unei ramuri unitare de drept - dreptul penal.
OBIECTUL PARTII SPECIALE
Dreptul penal, ca ramura unitara de drept, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice de drept penal
care izvorasc din savârsirea infractiunii si care se stabilesc între stat, societate si persoanele care
savârsesc infractiuni, în scopul apararii societatii împotriva infractiunilor, prin aplicarea de pedepse si alte
masuri penale, în cazurile si conditiile prevazute de lege.
Ca parte componenta a dreptului penal, partea speciala are ca obiect determinarea faptelor de pericol
social care aduc atingere intereselor de stat, ordinii de drept, drepturilor si intereselor legitime ale
persoanelor, pe care le considera infractiuni, precum si stabilirea felului si limitelor speciale ale pedepselor
sau a masurilor penale ce urmeaza sa ﬁe aplicate pentru sanctionarea acelor infractiuni
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