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Rezumat: 
Prezentul articol constituie a treia parte a studiului referitor la impunitatea 

decurgând din calitatea de soŃ ori rudă apropiată, respectiv din aceea de membru 
de familie a infractorului care nu denunŃă o infracŃiune contra siguranŃei statului, în 
raport de infractorul care a comis respectiva infracŃiune contra siguranŃei statului, 
aspect cercetat comparativ în Codul penal român de la 1968 şi în noul Cod penal 
român, din 2009. Primele părŃi ale acestui articol au fost publicate în numerele 
precedente al revistei. 

                                                           
∗ Nota autorului:  Prezentul articol reprezintă o continuare a articolelor publicate în 

numerele precedente ale revistei (nr. 1/2012, sub titlul: Constante şi modificări în structura 
cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaŃiile de căsătorie ori de rudenie ale 
infractorului, în cazul incriminării nedenunŃării unor infracŃiuni contra siguranŃei statului / 
securităŃii naŃionale, în lumina tranziŃiei legislative de la Codul penal din 1968 la noul Cod 
penal din 2009 [partea I: o analiză generală] ; respectiv nr. 2/2012, sub titlul: Constante şi 
modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaŃiile de căsătorie ori 
de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunŃării unor infracŃiuni contra 
siguranŃei statului / securităŃii naŃionale, în lumina tranziŃiei legislative de la Codul penal din 
1968 la noul Cod penal din 2009 [partea a II-a: o analiză a formelor şi efectelor erorii de 
fapt]. Pentru menŃinerea coerenŃei expunerii, numerotarea problemelor abordate în această 
parte a articolului nu este reluată de la început, ci continuă numerotarea din părŃile I şi II ale 
articolului. Avertizăm cititorul că pe parcursul prezentului articol vor exista referiri la aspecte 
tratate în primele părŃi, care se vor efectua prin indicarea numerotării corespunzătoare locului 
în care a fost abordată problema la care se efectuează referirea, din partea în cauză. Pentru o 
perspectivă de ansamblu asupra problematicii abordate în studiul de faŃă, recomandăm 
parcurgerea acestuia în continuarea consultării primelor două părŃi! 

** Asist. univ. dr. în cadrul FacultăŃii de Drept a UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. 
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În cadrul de faŃă, autorul a urmărit să surprindă efectele juridice produse de 
eroarea de drept asupra calităŃii care determină impunitatea în cazul analizat. Au 
fost luate în vedere atât ipotezele de eroare obişnuită, în sens firesc, cât şi acelea de 
eroare în sens invers, fiind inventariate şi argumentate soluŃiile cele mai adecvate 
ale situaŃiilor astfel conturate.  

Cuvinte cheie: impunitate; nedenunŃare; infracŃiuni contra siguranŃei 
statului; Cod penal român din 1968; nou Cod penal român din 2009; eroare de 
drept asupra calităŃii. 

 
Abstract: 
This article is the third part of the study on impunity arising – in romanian 

criminal law – from the quality of spouse or close relative (de lege lata), or from the 
quality of family member (de lege ferenda), between the offender who does not 
denounce a crime against state security and the perpetrator of that particular crime, 
study conducted in a comparative manner with regard on the Romanian Penal Code 
of 1968 and the new Romanian Penal Code of 2009. The first two parts of this 
article were published in the previous issues of the journal. 

In the present part, the author has sought to capture the legal effects caused 
by the error of law (error juris) in regard with the personal quality which 
determines the impunity for the crime subjected to the analysis. As a result, there 
were taken into account both normal hypotheses of error (error in the natural and 
normal sense of the term) and “reverse error” (error in a reversed sense), being 
taken into regard and argued the most appropriate solutions to the delineated 
situations. 

Key words: impunity; lack of denunciation; crimes against state security; 
Romanian Penal Code of 1968; new Romanian Penal Code of 2009; law error 
(error juris) on personal quality. 

 
[12.] (12.1.) Nu putem încheia studiul început în nr. 1/2012 al 

Analelor ŞtiinŃifice ale UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria 
ŞtiinŃe Juridice, continuat apoi în nr. 2/2012 al aceleiaşi publicaŃii, fără a ne 
îndrepta atenŃia şi asupra potenŃialelor implicaŃii pe care le-ar putea 
prezenta fenomenul erorii de drept asupra reŃinerii incidenŃei cauzei speciale 
de nepedepsire întemeiată pe calitatea de soŃ sau rudă apropiată (în C. pen. 
din 1968), respectiv pe calitatea de membru de familie (în C. pen. din 2009), 
existentă între nedenunŃătorul unei infracŃiuni contra siguranŃei statului (C. 
pen. 1968) / securităŃii naŃionale (C. pen. 2009) şi subiectul activ al acesteia 
din urmă. BineînŃeles că abordarea acestei probleme va fi efectuată în 
conformitate cu o tradiŃională clasificare a erorii de drept, în eroare de drept 
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penal şi eroare de drept extrapenal1, cu atât mai mult cu cât în sistemul 
juridico-penal român corespunzător Codului penal de la 1968 această 
clasificare este uzual efectuată, fiind general admisă ca sursă a unor efecte 
juridice distincte.   

(12.2.) Astfel, plecând de la reglementarea cuprinsă în art. 51 alin. 4 
din C. pen. de la 1968, anume: „necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii 
penale nu înlătură caracterul penal al faptei”, s-a admis în doctrină şi practica 
judiciară o interpretare per a contrario a dispoziŃiei, în care s-a accentuat 
asupra expresiei „lege penală”. Drept urmare, este general admis faptul că o 
eroare de drept, însă nu penal, ci de un alt specific – aşadar o eroare de drept 
extrapenal – nu trebuie să se supună, din punct de vedere al efectelor 
produse în sfera dreptului penal, interdicŃiei legale (de strictă interpretare) 
cuprinsă în norma enunŃată, astfel încât o asemenea eroare va fi aptă să 
înlăture caracterul penal al faptei, asemănându-se din acest punct de vedere – 
al efectelor – cu o eroare de fapt în materie penală. Se admite, ca atare, că în 
materia dreptului penal fenomenul erorii de drept cunoaşte un regim juridic 
scindat, după cum aceasta se prezintă sub forma unei necunoaşteri sau a unei 
cunoaşteri greşite a unei dispoziŃii aparŃinând dreptului penal, ori a unei 
prevederi cuprinsă într-o altă ramură de drept, ceea ce determină un interes 
crescut al clasificării astfel conturate.2   

                                                           
1 Apreciem că analiza aspectelor privind eroare de drept extrapenal şi efectele sale în 

materia studiată îşi găsesc locul într-un cadru mai general referitor la eroarea de drept şi nu la 
aceea de fapt, deşi cu aceasta din urmă este, în general, asemănată eroarea asupra unei norme 
extrapenale, din perspectiva efectelor produse în materia dreptului penal. În sensul acesta 
putem invoca inclusiv unele luări de poziŃie din literatura de specialitate: „Împrejurarea că în 
doctrina penală eroarea asupra normei extrapenale este considerată ca având rolul, valoarea 
sau semnificaŃia unei erori de fapt ori este asimilată cu eroarea de fapt, producând aceleaşi 
efecte sau este considerată echivalentă cu eroarea de fapt nu schimbă caracterul de eroare de 
drept al erorii asupra normei extrapenale. Atât eroarea asupra normei penale, cât şi eroarea 
asupra normei extrapenale poartă asupra unei reguli juridice, iar nu asupra unei stări, situaŃii 
sau împrejurări din realitatea de fapt (…).” – Adina Vlăşceanu, Eroarea asupra normei 
juridice, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 6.  

2 În literatura de specialitate s-a arătat faptul că această situaŃie nu este specifică oricărui 
sistem naŃional de drept, deoarece există state a căror legislaŃie penală se caracterizează printr-
o lipsă de relevanŃă a formei sub care se prezintă fenomenul erorii de drept (erorii asupra 
normei, erorii asupra interdicŃiei) în cadrul dreptului penal - George Antoniu, VinovăŃia 
penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995, p.328 [cu referire la sistemul de drept 
italian]; Idem, Eroarea de drept penal, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1994, p. 18; A. 
Vlăşceanu, op. cit., p. 68 [cu referire la legislaŃia franceză]. Oarecum în acelaşi sens se 
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(12.3.) Dat fiind faptul că, în principiu, conform reglementării legii 
penale generale române din 1968, eroarea de drept extrapenal este 
recunoscută a produce în materie penală efecte juridice similare celor 
produse de o eroare de fapt3 propriu-zisă (aspect prevăzut expres în noul Cod 
penal4, din 2009), reiese că toate aprecierile, argumentele şi concluziile 
anterior formulate5 în legătură cu influenŃa şi efectele erorii de fapt a 
nedenunŃătorului asupra calităŃii de prezenŃa căreia legea condiŃionează 
incidenŃa cauzei speciale de impunitate pe care o analizăm în prezentul 
cadru, urmează a fi valabile – mutatis mutandis – şi cu privire la eroarea 
(corespunzătoare) de drept extrapenal a acestuia. Astfel, în materia cercetată, 
o reprezentare greşită a realităŃii provenind dintr-o eroare de drept extrapenal 
s-ar putea prezenta sub forma unei greşite cunoaşteri a prevederilor din legea 
civilă referitoare la determinarea gradelor de rudenie, ori la criteriile potrivit 
cărora se efectuează, în legea civilă, încadrarea anumitor persoane în 

                                                                                                                                        

pronunŃă şi: Florin Streteanu; Tratat de drept penal. Partea generală. Vol. I, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008, p. 568. 

3 G. Antoniu, op. cit. - VinovăŃia penală, p. 318, 327; Idem,  op. cit. - Eroarea de drept 
penal, R.D.P. nr. 2/1994), p. 13; Idem, Eroarea de fapt, în Revista de Drept Penal, nr. 1/1995, 
p. 23; Vintilă Dongoroz, în: Vintilă Dongoroz (coordonator), Iosif Fodor, Siegfried Kahane, 
Ion Oancea, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşca, ExplicaŃii 
teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. I, ediŃia a II-a, Ed. Academiei 
române, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 377; Gheorghe Dărângă, în: Teodor Vasiliu 
(coordonator), George Antoniu, Ştefan Daneş, Gheorghe Dărângă, Dumitru Lucinescu, Vasile 
Papadopol, Doru Pavel, Dumitru Popescu, Virgil Rămureanu, Codul penal comentat şi 
adnotat. Partea generală, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1972, p. 379; Maria Zolyneak, în: Maria 
Zolyneak, Maria Ioana Michinici, Drept penal. Partea generală, Editura FundaŃiei 
„Chemarea”, Iaşi, 1999, p. 302; Costică Bulai, Bogdan Nicolae Bulai, Manual de drept penal. 
Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, p. 2007, p. 280; Constantin Mitrache, în: 
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediŃia a VIII-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.170; Viorel Paşca, în: Matei 
Basarab (coordonator), Viorel Paşca, GheorghiŃă MateuŃ, Constantin Butiuc, Codul penal 
comentat. Vol. I. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 313. 

4 Potrivit alin. 4 al art. 30 din Legea nr. 286/2009, „prevederile alin. 1-3 [similare, în liniile 
esenŃiale ale conŃinutului exprimat, cu prevederile alin. 1-3 din art. 51 C. pen. din 1968 – p.n., 
M.D.] se aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziŃii legale 
extrapenale”. 

5 În acest sens, a se vedea partea a II-a a articolului, publicată în Analele ŞtiinŃifice ale 
UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria ŞtiinŃe Juridice, nr. 2/2012 (lucrarea 
poate fi consultată şi în format electronic, la adresa: 
http://laws.uaic.ro/docs/pdf/articole/2012/volII/07_Mihai_Dunea_art_part_II.pdf ). 
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categoriile indicate ca generând impunitatea (spre exemplu, nedenunŃătorul 
nu crede că un copil născut dintr-o relaŃie de adulter a unuia dintre părinŃii 
săi, sau dintr-o relaŃie a acestora anterioară căsătoriei din care a rezultat el 
însuşi, ori un copil dintr-o căsătorie anterioară sau ulterioară a unuia dintre 
părinŃii săi, în raport de căsătoria în cadrul căruia s-a născut chiar el etc., 
întruneşte, potrivit legii civile, condiŃiile pentru a fi considerat fratele său, 
aşadar rudă colaterală de gradul al II-lea, apreciat de legea penală drept 
„rudă apropiată”, noŃiune de care este legată nepedepsirea în ipoteza pe care 
o avem în vedere aici, dar, cu toate acestea, nu denunŃă infracŃiunea contra 
statului comisă de o asemenea persoană, deşi a luat la cunoştinŃă de 
săvârşirea faptei respective). Nu este improbabilă nici împrejurarea în care 
agentul ar aprecia eronat că nu mai este, la momentul comiterii faptei, soŃ al 
persoanei avute în vedere pentru dobândirea impunităŃii, ca efect al greşitei 
aprecieri a datei desfacerii căsătoriei (spre exemplu, a fost pronunŃată 
hotărârea de divorŃ, dar aceasta nu era definitivă la data în considerarea 
căreia sunt apreciate efectele juridice care ne interesează).  

(12.4.) În mod similar, apreciem că există numeroase ipostaze 
concrete care să evidenŃieze o eroarea inversă asupra calităŃii generatoare a 
nepedepsirii, datorată greşitei cunoaşteri a existenŃei sau conŃinutului (sferei 
de cuprindere şi de aplicare) a unei norme extrapenale. Putem imagina, de 
pildă, situaŃia celui care se consideră prin efectul trecerii timpului şi a 
comuniunii de trai, fiu sau frate al unei alte persoane, în condiŃiile în care, în 
lipsa oricărei legături biologice de rudenie (sau, eventual, în prezenŃa unei 
asemenea legături situată în afara limitelor noŃiunii de „rudă apropiată”, în 
sensul penal al termenului), a fost crescută în fapt (fără formalităŃi de 
adopŃie) de către respectiva persoană / de părinŃii acesteia. Sau, putem 
considera aici situaŃia persoanei care, dintr-o necunoaştere exactă a legii 
civile, continuă a se considera soŃ al alteia, în pofida pronunŃării unei 
hotărâri de divorŃ definitivă sub aspectul relaŃiilor de căsătorie (respectiva 
hotărâre este definitivă în privinŃa capătului de cerere referitor la desfacerea 
căsătoriei), în condiŃiile în care procedurile judiciare ce îi implică pe cei doi 
foşti soŃi nu s-au finalizat complet sub alte aspecte legate de fosta lor 
căsătorie (există şi alte capete de cerere, accesorii – privind, de exemplu, 
numele ce urmează a fi purtat de foştii soŃi după desfacerea căsătoriei, 
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încredinŃarea minorilor6 ce au rezultat din respectiva căsătorie, partajul 
bunurilor comune dobândite în timpul fostei căsătorii etc. – asupra cărora 
hotărârea pronunŃată nu a dobândit caracter definitiv la momentul 
nedenunŃării).    

(12.5.) În toate situaŃiile în care s-ar reŃine astfel de cazuri de eroare 
asupra calităŃii de care legea condiŃionează impunitatea, fundate pe o eroare 
de drept extrapenal, vom reŃine soluŃiile corespunzătoare indicate în cadrul 
analizei privind eroarea de fapt.  

Astfel, în ipotezele de eroare obişnuită (de drept extrapenal), în 
materia cercetată, considerăm incidentă cauza specială de nepedepsire, 
atrasă de verificarea obiectivă a calităŃii legal solicitate, cu desconsiderarea 
faptului că existenŃa acelei calităŃi nu a fost corect reflectată în conştiinŃa 
agentului la data comiterii infracŃiunii; soluŃia este afirmată indiferent de 
legislaŃia de referinŃă pentru infracŃiunea avută în vedere: Codul penal de la 
1968, ori acela din 2009. 

În ipotezele de eroare inversă (de drept extrapenal), în cazul 
infracŃiunii avute de noi în vedere (şi al altor infracŃiuni similare: omisive şi 
având ataşată o astfel de cauză de nepedepsire) apreciem, de asemenea, prin 
raportare la noul Cod penal (din 2009), a fi aplicabilă impunitatea, fără 
excepŃii , prin ignorarea neîntrunirii în realitatea obiectivă a condiŃiilor legale 
de acordare a acesteia, în considerarea reprezentării subiective (chiar 
incorecte) a agentului şi a specificului motivaŃional, decizional, pe care este 
de presupus (în mod rezonabil) că l-a produs această eroare în psihicul 
acestuia, cu efect declanşator / amplificator al hotărârii de comitere a 
conduitei incriminate (practic, în această situaŃie, concordanŃa la nivel psihic 
dintre mecanismul decizional care se presupune că l-a animat pe agent şi 
considerentele – valorificante ale unor factori de natură subiectivă – care l-au 
determinat pe legiuitor să acorde impunitatea, compensează lipsa obiectivă a 
calităŃilor de întrunirea cărora legea a legat prezumŃia subiectivă a existenŃei 
afectelor în considerarea cărora s-a admis nepedepsirea). În contextul noului 
Cod penal, pentru raŃiuni dezvoltate anterior (în raport de ipoteza erorii 
inverse de fapt asupra calităŃii determinante a impunităŃii nedenunŃătorului 
                                                           

6 Sau, potrivit terminologiei utilizate de legiuitorul noului Cod civil (Legea nr. 287/2009, 
publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009 şi republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, 
în temeiul art. 218 din legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil), 
exercitarea autorităŃii părinteşti asupra minorilor rezultaŃi din căsătorie (art. 397, 398 şi 399) şi 
stabilirea locuinŃei acestora (art. 400). 
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unei infracŃiuni contra securităŃii naŃionale7), va fi indiferent caracterul 
culpabil sau neculpabil al acestei erori, precum şi raportarea acestui criteriu 
la specificul laturii subiective a infracŃiunii (chiar şi o eroare culpabilă, 
existentă în ipoteza săvârşirii din culpă a faptei, va permite acestei cauze de 
nepedepsire putative să producă efecte juridice identice celor care ar fi fost 
determinate de existenŃa obiectiv reŃinută a respectivei cauze de 
nepedepsire). 

(12.6.) Prin raportare la stadiul de reglementare corespunzător 
activităŃii Codului penal din 1968, considerăm, însă, că această din urmă 
soluŃie (referitoare la admiterea producerii de efecte de impunitate bazate pe 
o eroare inversă de drept extrapenal, generatoare a unei cauze de nepedepsire 
putative) nu se mai menŃine, fără rezerve, decât prin raportare la fapte 
incriminate doar ca infracŃiuni intenŃionate (sau praeterintenŃionate), ceea 
ce nu este cazul (în această legislaŃie) în privinŃa nedenunŃării unor 
infracŃiuni contra siguranŃei statului. În privinŃa unor fapte incriminate (şi) 
ca infracŃiuni din culpă (aşa cum este infracŃiunea prevăzută în art. 170 alin. 
1 C. pen. de la 1968), impunitatea atrasă de o cauză de nepedepsire putativă, 
generată de o eroare inversă asupra calităŃii determinante a impunităŃii, 
eroare purtând asupra unei norme de drept extrapenal, va fi admisă numai în 
măsura în care nu va fi o eroare culpabilă, ci una invincibilă. În caz contrar, 
realitatea va prevala, reprezentarea greşită imputabilă a infractorului 
neputându-i atrage nepedepsirea în contra realităŃii faptice şi legale 
obiective, putând – eventual – să i se valorifice ca circumstanŃă atenuantă 
judiciară, ori ca simplu element cu valenŃă atenuantă în cadrul procesului de 
individualizare judiciară a pedepsei!8   

                                                           
7 A se vedea analiza întreprinsă anterior (partea a II-a a articolului), la punctul 11.9. 
8 Pentru o opinie din doctrină care exprimă o idee similară (în materia atenuantelor, pe care, 

după cum am mai indicat deja, o putem admite – cel puŃin într-o anumită măsură, în problema 
de faŃă – ca fiind extensibilă şi asupra cauzelor de nepedepsire), dar fără a se opera, în raport 
de reglementarea Codului penal de la 1968, distincŃiile de soluŃie propuse de noi, în 
considerarea caracterului culpabil sau nu al erorii, în relaŃie cu specificul laturii subiective a 
infracŃiunii (admiterea sau excluderea culpei), a se vedea: A. Vlăşceanu, op. cit., p. 143-145. 
Autoarea arată: „Eroarea asupra normei extrapenale nu se asimilează sub aspectul efectelor cu 
eroarea de fapt numai atunci când este principală, adică atunci când priveşte o normă de drept 
extrapenal de a cărei cunoaştere depinde caracterul penal al faptei, ci şi când este secundară şi, 
deci, priveşte conŃinutul normei extrapenale la care face referire o variantă agravată a 
infracŃiunii sau care întregeşte un element normativ din conŃinutul acesteia. (…) Norma 
extrapenală poate completa şi o variantă atenuată a infracŃiunii sau poate întregi un element 
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[13.] (13.1.) În ceea ce priveşte incidenŃa unei eventuale erori de 
drept penal în materia supusă analizei, urmează a distinge, de asemenea, 
între o eroare obişnuită şi una în sens invers. În primul caz, admitem să 
aducem problema în sfera studiului9, cu toate că în lumina legislaŃiei penale 

                                                                                                                                        

normativ din conŃinutul acesteia. Dacă făptuitorul, din cauza erorii asupra conŃinutului unei 
asemenea norme extrapenale, crede că a acŃionat în condiŃiile unei variante atenuate a 
infracŃiunii, va răspunde în raport cu varianta atenuată aflată în reprezentarea sa. De exemplu, 
atunci când existenŃa variantei atenuate a infracŃiunii depinde de calitatea subiectului activ sau 
pasiv, care nu poate fi concepută decât prin referire la o normă extrapenală, dacă, dintr-o 
eroare asupra conŃinutului acestei norme extrapenale, făptuitorul crede că are calitatea care 
determină incidenŃa variantei atenuate ori că a săvârşit fapta împotriva [sau asupra, în legătură 
cu – p.n., M.D.] unei persoane având calitatea care determină incidenŃa unei asemenea 
variante, va răspunde pentru varianta atenuată a infracŃiunii, aflată în reprezentarea sa. SoluŃia 
ar urma să fie admisă şi în raport cu legea penală română, deoarece, dacă făptuitorul răspunde 
pentru fapta aflată în reprezentarea sa atunci când eroarea poartă asupra circumstanŃelor 
agravante (făptuitorul crede, eronat, că nu a săvârşit fapta în condiŃiile variantei agravate, ci în 
condiŃiile formei de bază a infracŃiunii), va răspunde pentru fapta aflată în reprezentarea sa şi 
atunci când eroarea poartă asupra circumstanŃelor atenuante (făptuitorul crede, eronat, că a 
săvârşit fapta în condiŃiile variantei atenuate, iar nu în condiŃiile formei de bază a 
infracŃiunii)”.    

9 Pentru o poziŃie de excludere a analizei posibilelor efecte produse de eroarea de drept 
penal asupra unor instituŃii ale dreptului penal, altele decât acelea de care se leagă însuşi 
caracterul penal al faptei (în speŃă, era vorba despre efectele erorii în cazul circumstanŃelor 
atenuante legale), cu o motivare, în acest sens, legată de interpretarea uzuală a implicaŃiilor 
dispoziŃiei din art. 51 alin. 4 C. pen. de la 1968, a se vedea, de pildă: Daniel NiŃu, Efectele 
erorii de fapt în cazul circumstanŃelor atenuante legale, în revista Caiete de Drept Penal, nr. 
1/2006, p. 65.  

De asemenea, mult mai explicit formulată (dar pe o fundamentare pe care o considerăm 
criticabilă, după cum vom arăta în continuare), s-a exprimat în doctrină opinia conform căreia: 
„Regulile referitoare la eroarea de drept penal nu se aplică, însă, în cazul erorii asupra unei 
cauze de nepedepsire. Spre deosebire de eroarea asupra normei de incriminare sau asupra 
cauzei justificative, în cazul erorii asupra unei cauze de nepedepsire, persoana are conştiinŃa 
că acŃionează în mod ilegal, dar crede că beneficiază de o cauză de nepedepsire pe care legea 
penală nu o prevede sau că o cauză de nepedepsire prevăzută de legea penală operează în 
limite mai extinse. [Trebuie să specificăm, reluând o idee anterior dezvoltată (în cuprinsul 
expunerii de la punctul 9), că din punctul nostru de vedere – după cum se va reafirma, de 
altfel, la un moment ulterior al analizei (pe cuprinsul expunerii de la punctul 14) – în această 
ipoteză este vorba de o eroare inversă de drept penal asupra cauzei de impunitate, iar nu de o 
eroare în sens normal – p.n., M.D.] În acest caz, neexistând în momentul săvârşirii faptei o 
eroare asupra caracterului ilegal al acesteia, nu va fi înlăturată vinovăŃia.” – A. Vlăşceanu, op. 
cit., p. 62. Credem că problema, în forma indicată, este greşit pusă, pentru următoarele 
motive: desigur că eroarea [inversă, credem noi] de drept, asupra existenŃei unei cauze de 
nepedepsire obiectiv inexistente sau ne-incidente în speŃă (adică acŃionarea agentului în 



Constante şi modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire […]                                   167

autohtone aflate sub semnul codificării de la 1968, majoritatea doctrinei 
exclude admiterea producerii oricăror efecte determinate de necunoaşterea 
sau cunoaşterea greşită a unei norme penale10. SoluŃia este întemeiată pe 
existenŃa prevederii cuprinse în art. 51 alin. 4 C. pen. (din 1968). 

(13.2.) Apreciem că există un interes – deopotrivă teoretic, cât şi 
practic – în abordarea problemei potenŃialelor efecte pe care le-ar putea 
produce eroarea de drept penal asupra dispoziŃiilor cu rol de cauze de 

                                                                                                                                        

condiŃiile unei cauze de impunitate putative), nu ar putea nicidecum să conducă la producerea 
unui efect juridic constând în înlăturarea vinovăŃiei! Acest lucru este absurd, din moment ce 
logica împiedică a se admite că fenomenul erorii asupra existenŃei sau incidenŃei unei norme 
juridice (prevederi legale) având un conŃinut (ipotetic, în reprezentarea eronată a agentului) 
care să implice producerea de efecte favorabile pentru individ, ar putea vreodată să determine 
existenŃa unor efecte juridice reale mai largi decât acelea care s-ar produce în ipoteza 
verificării existenŃei şi incidenŃei propriu-zise, reale, concrete, efective, a instituŃiei de drept 
respective (conŃinute de norma juridică, de prevederea legală cu existenŃă sau incidenŃă 
imaginară, dacă acestea chiar ar exista şi ar fi incidente). În cel mai bun caz, eroarea 
valorificată în favoarea agentului îi va aduce acestuia beneficii inferioare sau cel mult egale 
celor produse de instituŃiile de drept greşit reprezentate ca existente ori incidente, în ipoteza în 
care aceste reprezentări ar fi fost adevărate şi acele norme s-ar fi aplicat propriu-zis, în mod 
firesc. Prin eroare nu s-ar putea în nicio împrejurare obŃine beneficii mai mari decât acelea 
care ar fi existat dacă reprezentările greşite ale agentului s-ar fi dovedit, de fapt, a fi corecte! 
Ca atare, în opinia citată, termenii comparaŃiei: cauză (eroare [inversă] asupra existenŃei / 
incidenŃei normei de nepedepsire) – efect (înlăturarea vinovăŃiei, aşadar excluderea 
caracterului penal al faptei, înlăturarea infracŃiunii), sunt incorect selectaŃi, fiind 
incompatibili, situaŃi pe planuri de referinŃă distincte, inclusiv la nivelul ireductibil al 
raportării la instituŃiile fundamentale ale dreptului penal, căci primul Ńine de pedeapsă, iar al 
doilea de infracŃiune. În mod corect, problema trebuia pusă în următorii termeni: eroarea 
[inversă] de drept penal, asupra existenŃei / incidenŃei normei de nepedepsire (care, desigur, 
nici nu s-ar putea ridica problema să afecteze vinovăŃia, aşadar nici existenŃa caracterului 
penal al faptei, care trebuie în prealabil fixată drept infracŃiune pentru a ajunge măcar la 
discuŃia asupra erorii privind caracterul pedepsibil sau nu al acesteia), va avea aptitudinea de a 
produce efecte juridice (bineînŃeles, în propriul plan de referinŃă, anume efecte dintre acelea 
pe care le-ar putea produce constatarea existenŃei obiective, în speŃă, a cauzei de nepedepsire, 
dacă aceasta ar fi reală), constând în dobândirea impunităŃii de către infractor, ori nu? Astfel 
abordată chestiunea potenŃialelor efecte juridice ale unei erori [inverse] de drept penal, în 
legătură cu o cauză de impunitate (altfel, spus, chestiunea unei cauze de nepedepsire putative) 
– în forma pe care urmează a o analiza mai încolo (punctul 14) – se va ajunge la concluzia că 
fenomenul erorii de drept (inclusiv de drept penal) merită a fi cercetat şi în alte domenii decât 
acela al implicaŃiilor produse asupra existenŃei caracterului penal al faptei.    

10 Pentru evidenŃiere în acest sens, a se vedea, de pildă: G.  Antoniu, op. cit., p. 329 ş.u. (în 
lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv p. 15 ş.u. (în articolul din R.D.P. nr. 
2/1994). 
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nepedepsire (ori de reducere a pedepsei), prin prisma afirmaŃiei potrivit 
căreia interpretarea obişnuită care se dă art. 51 alin. 4 C. pen. din 1968 este, 
în mod nejustificat, una extensivă! Avem în vedere, în acest sens, în primul 
rând, caracterul de normă penală generală prohibitivă a dispoziŃiei indicate, 
care produce un efect restrictiv asupra sferei cauzelor de excludere a 
infracŃiunii, aşadar consecinŃe în defavoarea acelor destinatari ai legii penale 
care au exteriorizat conduite tipizate într-o normă de incriminare 
determinată. O asemenea dispoziŃie (din ce în ce mai des şi mai aspru 
criticată11 pentru afirmarea obligatorie şi inflexibilă, lipsită de nuanŃe, a 
principiului nemo censetur ignorare legem în sfera unui drept penal modern 
tot mai puŃin compatibil cu realităŃile sociale care au justificat apariŃia şi 
afirmarea acestui principiu, prin care se oferă forŃă juridică obligatorie unei 
prezumŃii – absolute – de cunoaştere a tuturor dispoziŃiilor legii penale de 
către toŃi destinatarii acesteia, prezumŃie descrisă ca fiind puternic ruptă de 
realitate şi de dimensiunea propriu-zisă a ceea ce este omeneşte posibil şi 
realizabil, în limite rezonabile, mai ales în raport de destinatarii obişnuiŃi, 
lipsiŃi de pregătire juridică, ori de cei provenind dintr-un alt spaŃiu normativ), 
trebuie, fără nicio urmă de dubiu, să fie apreciată drept una de strictă 
interpretare12. SoluŃia în acest sens o atingem inclusiv luând în considerare 
sediul materiei: partea generală a Codului penal de la 1968, Titlul al II-lea 
(„InfracŃiunea”), Capitolul V („Cauzele care înlătură caracterul penal al 
faptei”), aspect în lumina căruia reiese cu evidenŃă că dispoziŃia în cauză este 
incidentă exclusiv în materia astfel ordonată (se are în vedere doar 
interzicerea producerii efectelor acelei erori de drept penal care – dacă ar fi 
lăsată să opereze – ar conduce la înlăturarea caracterului penal al faptei), 
ceea ce se impune – de altfel – şi din lectura normei vizate, formularea 
expresă a legiuitorului circumscriind câmpul de aplicare a interdicŃiei din 
alin. 4 al art. 51 doar la domeniul înlăturării caracterului penal al faptei. 
Atunci când legea a dorit să transleze mecanismul şi efectele produse de 

                                                           
11 În acest sens: Ibidem, p. 329 ş.u. (în lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), 

respectiv p. 15 ş.u. (în articolul din R.D.P. nr. 2/1994); A. Vlăşceanu, op. cit., p. 105-115; V. 
Paşca, în: M. Basarab (coordonator) şi colectiv, op. cit. (vol. I, partea generală), p. 313; 
Sergiu Bogdan, Eroarea în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 127-138; 
F. Streteanu, op. cit., p. 584, 585. 

12 Apreciem că se impune, cu puterea evidenŃei, că în această problemă ne aflăm în faŃa 
unuia dintre cele mai indiscutabile domenii de aplicare a unor reguli precum: poenalia 
restringenda sunt, ori poenalia sunt strictissimae interpretationis! 
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eroare, de la nivelul înlăturării caracterului penal al faptei, referindu-se şi la 
acŃiunea acesteia asupra unor simple circumstanŃe, s-a asigurat inserarea unei 
prevederi explicite în acest sens (alin. 2 al art. 51 – text cu aplicare strict 
limitată la ipoteza erorii de fapt), ceea ce nu se întâmplă şi în raport de 
situaŃia erorii de drept, de unde s-ar putea deduce că interdicŃia producerii de 
efecte ca urmare a existenŃei unei erori de drept penal vizează numai cazurile 
în care astfel s-ar ajunge la excluderea infracŃiunii, nu însă şi acelea în care 
efectul al fi mai restrâns (vizând, spre exemplu, doar înlăturarea caracterului 
pedepsibil al infracŃiunii comise). 

Observăm, însă, că nu acesta este cazul în maniera frecventă de 
interpretare a sensului acestei norme, care pare (tinde) să fie extins (de 
principiu) în mod nepermis – opinăm noi – şi la alte ipoteze decât cele 
expres şi limitativ exprimate în textul legal. Se afirmă, astfel, de regulă, că în 
dreptul penal român eroarea de drept penal nu produce efecte (se 
subînŃelege13: în general, ca standard, indiferent asupra cărei instituŃii a 

                                                           
13 Avem în vedere numeroasele afirmaŃii de acest gen inserate în lucrări de teorie şi preluate 

ca atare în cuprinsul unor documente provenind din practica judiciară, în cuprinsul cărora nu 
se specifică sfera de cuprindere a afirmaŃiei, aceasta nefiind expres circumscrisă problemelor 
legate de reŃinerea ori excluderea existenŃei (în anumite cazuri concrete determinate) a 
instituŃiei fundamentale a infracŃiunii. Parafrazând o cunoscută regulă de interpretare folosită 
în drept, vom conchide că acolo unde sursa nu distinge nuanŃe în exprimarea unei idei, sensul 
în general transmis va fi că ideea respectivă este prezentată ca fiind valabilă în raport de o 
multitudine de ipostaze posibile, nelimitându-se validitatea sa într-un sens strict orientat. 

Avem în vedere, printre altele, formulări utilizate în următoarele surse: G. Antoniu, op. cit., 
p. 328 (în lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv p. 13, 14 (în articolul din 
R.D.P. nr. 2/1994) [autorul face referire la principiul ignorantia legis non excusat]; A. 
Vlăşceanu, op. cit., p. 44 (deşi autoarea menŃionează „necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a 
legii penale nu înlătură caracterul penal al faptei”, concluzionează într-un sens larg: „deci, nu 
produce efecte”, fără a mai relua referirea strict la domeniul caracterului penal al faptei; apoi, 
la p. 105, se indică, nedistinct: „În sistemul care are la bază principiul nemo censetur ignorare 
legem, eroarea asupra normei penale nu are relevanŃă, deoarece cunoaşterea legii penale este 
prezumată, întrucât nimeni nu poate fi presupus sau socotit că o ignoră şi nimănui nu-i este 
permis să nu o cunoască…”); Sergiu Bogdan, ConştiinŃa ilicitului şi efectele ei în materia 
erorii de drept penal, în revista Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006, p. 57; F. Streteanu, op. cit., 
p. 567 (care reaminteşte principiul enunŃat anterior, sub o formă oarecum diferită: error iuris 
non excusat); V. Paşca, în: M. Basarab (coordonator) şi colectiv, op. cit. (vol. I, partea 
generală), p. 51 (unde se precizează expres: „practic, în dreptul penal, problema erorii este 
restrânsă numai la eroarea de fapt”); G. Antoniu, în: George Antoniu (coordonator), Costică 
Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie 
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dreptului penal ar purta respectiva eroare, sau asupra cărui fel de normă a 
dreptului penal,), în condiŃiile în care dispoziŃia legală prohibitivă nu se 
raportează, direct, decât la dimensiunea înlăturării caracterul penal al 
faptei.14 Dacă ar fi, aşadar, să interpretăm per a contrario dispoziŃia din art. 
51 alin. 4 C. pen. de la 1968, însă nu în sensul uzual al acestei interpretări – 
care, prin accentuarea părŃii din prevedere referitoare la legea penală 
conduce la aprecierea că erorii de drept extrapenal (necunoaşterii sau 
cunoaşterii greşite a legii extrapenale) i se recunoaşte aptitudinea de a 
conduce la înlăturarea caracterului penal al faptei – ci într-un alt sens, 
accentuând în acest demers o altă parte a dispoziŃiei, anume aceea referitoare 
la efectul de înlăturare a caracterului penal al faptei, ar reieşi că deşi 
necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii penale nu înlătură caracterul 
penal al faptei, acesteia i s-ar putea admite alte efecte în materie penală, 
consecinŃe legate de alte instituŃii ale dreptului penal decât aceea 
fundamentală a infracŃiunii! De exemplu, ar putea să apară valid, printr-o 
asemenea manieră de interpretare per a contrario a dispoziŃiei din art. 51 
alin. 4 C. pen. din 1968, enunŃul: necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a 
legii penale (poate) produce efecte în materia cauzelor de nepedepsire, 
(poate) înlătura pedepsibilitatea!15 
                                                                                                                                        

Pascu, Viorel Paşca, Ovidiu Predescu: ExplicaŃii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I 
(art. 1-52), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010,  p. 169. 

14 AfirmaŃiile în general largi, necircumstanŃiate, efectuate în doctrina penală română cu 
privire la lipsa (principială) de efecte juridice a erorii de drept penal, ar fi lipsite de 
posibilitatea formulării oricărei rezerve doar în prezenŃa unei dispoziŃii legale de tipul aceleia 
cuprinse în art. 5 din Codul penal italian (de la 1930), care dispune că „nimeni nu poate 
invoca în favoarea sa ignoranŃa [necunoaşterea] legii penale” (traducerea normei în limba 
română este preluată din: A. Vlăşceanu, op. cit., p. 47, dar şi din: S. Bogdan, op. cit., p. 201; 
de altfel, în aceste sursă se indică, totodată, că datorită caracterului prea radical al acestei 
dispoziŃii, interpretarea textului în cauză a fost, oricum, obligatoriu restrânsă, ca urmare a 
pronunŃării unei decizii a CurŃii ConstituŃionale italiene – hotărârea nr. 364/1988 – potrivit 
căreia s-a stabilit caracterul neconstituŃional al prevederii indicate, în măsura în care aceasta 
nu ar permite producerea de efecte juridice exoneratoare întemeiate pe o eroare de drept penal 
având caracter invincibil). În formularea din limba italiană, textul este astfel redactat: 
„Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”- codul penal italian 
poate fi consultat, în format electronic, la adresa de internet: 
http://www.perrupato.it/codici/codice_penale.htm . 

15 Credem că putem interpreta o formulare (oarecum adaptată) din doctrină, într-un sens 
care să susŃină acest demers atipic. Astfel, în contextul unei prezentări a noŃiunilor de „eroare 
esenŃială şi neesenŃială”, respectiv „eroare principală şi eroare secundară”, în argumentarea 
unei atitudini critice (întemeiate, credem noi) cu privire la tendinŃa de tratare ca noŃiuni 
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(13.3.) Deşi la o primă vedere o asemenea afirmaŃie, pusă în legătură 
cu (şi dedusă din) o posibilă interpretare per a contrario atipică a normei 
care conŃine expres formulată interdicŃia de invocare a erorii de drept penal 
ca sursă de efecte juridice cu efect exonerator (asupra existenŃei infracŃiunii) 
în dreptul penal român aflat sub incidenŃa Codului penal de la 1968, ar putea 
să apară ca fiind excesiv de temerară, suntem de părere că o modificare a 
perspectivei, a unghiului de abordare a problemei, conduce implicit la 
acceptarea validităŃii acestei teze. Astfel, s-ar putea cu temei afirma că în 
cadrul verificărilor necesare pentru reŃinerea incidenŃei cauzei de nepedep-
sire pe care o studiem aici şi pentru acordarea beneficiului său, se poate 

                                                                                                                                        

sinonime a erorii esenŃiale şi a celei principale – pe de o parte – respectiv a erorii neesenŃiale 
şi a celei secundare – pe de altă parte – s-a exprimat următoarea afirmaŃie: „În raport cu legea 
penală română în vigoare [referirea are în vedere Codul penal de la 1968 – p.n., M.D.], cu atât 
mai mult nu s-ar putea pune semnul egalităŃii între eroarea esenŃială şi cea principală, întrucât 
în viziunea legiuitorului Codului penal de la 1969 [spre deosebire de modalitatea aleasă de noi 
pentru a determina o codificare penală, prin raportare la data acesteia, autoarea face referire la 
legea nr. 15/1968 în considerarea datei sale de intrare în vigoare, iar nu a momentului 
promulgării, formulă întâlnită adeseori în doctrină; avem unele rezerve faŃă de această 
manieră de identificare a reglementării, ridicând, cu titlu de exemplu, următoarea problemă: în 
perioada de vacatio legis, cum se va efectua, prin indicarea unei date, referirea la o lege 
promulgată, dar încă neintrată în vigoare (?); sau: cum s-ar putea efectua, astfel, raportarea la 
o reglementare aflată într-o situaŃie atât de nefericită precum aceea a vechiului nou Cod penal 
al României, promulgat prin legea nr. 301/2004, care a fost – în mod complet atipic – abrogat 
(prin art. 446 alin. 2 din noul nou Cod penal al României, promulgat prin legea nr. 286/2009) 
anterior intrării sale în vigoare?] eroarea principală asupra normei penale este o eroare 
neesenŃială, neproducând efecte asupra răspunderii penale” – A. Vlăşceanu, op. cit., p. 80 
(subsol). Dintr-o interpretare per a contrario a frazei, ar reieşi că, limitând aprecierea asupra 
caracterului neesenŃial al erorii asupra normei penale (în înŃelegerea viziunii legiuitorului 
penal român de la 1968), doar la eroarea principală asupra acesteia, autoarea ar admite faptul 
că eroarea secundară asupra normei penale (privind alte aspecte decât caracterul penal al 
acesteia) ar putea fi o eroare esenŃială (aşadar, una care să fie producătoare de efecte juridice, 
desigur, raportate la tipul specific de efecte pe care l-ar putea produce respectiva instituŃie 
secundară, dacă nu ar fi fost vorba doar despre o eroare). Este, totuşi, adevărat, că autoarea 
restrânge, în expunerea sa (la acest punct), eroarea secundară, doar la o eroare asupra normei 
care prevede o variantă agravată a infracŃiunii, ceea ce credem că este excesiv de restrictiv, 
noi optând să înŃelegem prin acest tip de eroare, orice necunoaştere sau cunoaştere greşită a 
unui aspect al unei norme penale de care nu este condiŃionat caracterul penal al unei fapte, 
deci, inclusiv eroarea asupra unei cauze de impunitate. De altfel, într-o abordare ulterioară a 
problemei erorii secundare (în legătură cu eroare de drept extrapenal), expunerea aleasă 
transmite ideea că se admite – totuşi – integrarea erorii asupra unei atenuante în cadrul erorii 
secundare; pentru aceasta, a se vedea: Ibidem, p. 142-145.  



   MIHAI DUNEA 

 

172

ridica măcar problema necesităŃii verificării reflectării în conştiinŃa agentului 
a existenŃei normei ce consacră impunitatea în cauză? Chiar presupunând că 
organului judiciar i s-ar prezenta drept certă, pe bază de probe, lipsa de 
cunoaştere a normei în cauză de către cel care a comis nedenunŃarea, la data 
acestei săvârşiri, ar fi oare posibilă şi admisibilă soluŃia refuzului 
valorificării cauzei de nepedepsire în beneficiul infractorului, întemeiată pe 
un asemenea motiv (eroarea sa asupra existenŃei sau conŃinutului ori sferei 
de cuprindere a dispoziŃiei de impunitate)? Apreciem că nu pot subzista 
dubii în a evidenŃia un răspuns în mod evident negativ corespunzător acestor 
interogaŃii retorice! Nimic din modul de redactare al textului analizat (ori a 
altor prevederi care s-ar afla în legătură cu el), ori din mecanismele fireşti de 
interpretare şi aplicare a acestuia în practica judiciară, nu sugerează 
posibilitatea unei alte soluŃii, divergente, în această materie.  

Astfel stând lucrurile, reprezintă o simplă chestiune de consecvenŃă în 
a admite că demersul de calificare a problemei abordate din perspectiva 
instituŃiei erorii justifică afirmarea valorii de adevăr a aprecierii că eroarea 
asupra unei norme de drept penal produce efecte juridice şi în dreptul penal 
român corespunzător reglementării generale prin Codul penal de la 1968, 
desigur, nu în ceea ce priveşte înlăturarea caracterului penal al unei fapte, ci 
în raport de alte instituŃii ale dreptului penal, cu efecte mai puŃin radicale, 
precum cauzele de nepedepsire (ori cele de reducere a pedepsei).  

(13.4.) Ca atare, pentru a beneficia de efectul pozitiv pe care îl implică 
asupra persoanei sale cauza de nepedepsire cercetată, infractorul nu trebuie 
în mod obligatoriu să cunoască existenŃa prevederii legale care o consacră, 
sau să conştientizeze (în ipoteza în care această cunoaştere există) că norma 
este incidentă în privinŃa sa.16 Indiferent dacă agentul verifică această 

                                                           
16 Într-un sens asemănător, invocăm o poziŃie adoptată în doctrină cu privire la o chestiune 

al cărui domeniu de incidenŃă îl putem extinde (cum s-a întâmplat, deja, de câteva ori, pe 
parcursul acestui studiu) şi în materia cercetată, a erorii de drept asupra unei cauze 
justificative, anume aceea exprimată de: S. Bogdan, op. cit., p. 174. Comentând ipoteza în 
care „agentul crede în mod eronat că pentru fapta sa nu este aplicabil sau nu există un text 
exonerator” [ipoteză indicată de autor drept o eroare inversă, indirectă, de drept penal, purtând 
asupra unei cauze justificative, dar pe care – după cum s-a indicat la un punct anterior (a se 
vedea dezvoltările de la punctul 9) – noi o apreciem a fi o eroare firească, în sens normal, de 
drept penal, cu privire la o normă care consacră o asemenea cauză], autorul citat precizează: 
„Într-o astfel de ipoteză, fapta nefiind prevăzută de legea penală [(sic!) – credem că în cazul 
existenŃei unei cauze justificative, fapta comisă rămâne tipică, deci prevăzută de legea penală, 
dar devine permisă de ordinea de drept; nu apreciem că verificarea neîntrunirii condiŃiilor unei 
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cunoaştere sau nu – caz în care se află într-o eroare de drept penal cu privire 
la o cauză de nepedepsire – impunitatea sa este asigurată! Apreciem că 
soluŃia nu este afectată de tipul culpabil ori neculpabil al erorii, impunitatea 
profitând inclusiv infractorului căruia i se poate imputa o culpă în 
necunoaşterea ori cunoaşterea greşită a legii penale, sub aspectul consacrării 
respectivei cauze de nepedepsire (chiar dacă este vina sa că nu a cunoscut 
incidenŃa unei dispoziŃii de impunitate, agentul va beneficia de efectele 
acesteia). 

(13.5.) În plus, credem că se prezintă sub forma unui argument logic 
care susŃine concluzia astfel atinsă şi următorul raŃionament: legiuitorul 
penal român căruia îi poate fi atribuită punerea şi menŃinerea în vigoare a 
Codului penal de la 1968, inclusiv dispoziŃia cuprinsă în alin. 4 al art. 51 din 
acest act normativ, prin chiar această prevedere transmite (din diverse 
raŃiuni, asupra cărora se poate polemiza, dar care sub aspectul de faŃă sunt în 
principiu irelevante) un mesaj, o poziŃie reprezentativă pentru atitudinea de 
politică penală care se poate argumenta că este caracteristică acestei 
legislaŃii. Ideea esenŃială a acestei atitudini apreciem că poate fi enunŃată 
(fără pericolul unei prea mari greşeli) prin aceea că este, în concret (în mod 
efectiv), irelevant, indiferent, pentru producerea efectelor juridice specifice 
ale reglementărilor conŃinute în normele penale, procesul real, efectiv, de 
reflectare a existenŃei şi conŃinutului acestora, precum şi a sferei lor de 
cuprindere, în psihicul agentului.17 Această irelevanŃă legală efectivă a 

                                                                                                                                        

cauze justificative ar constitui un element negativ implicit al conŃinutului constitutiv al 
infracŃiunii, cuprins tacit de normele de incriminare, astfel încât existenŃa / incidenŃa unei 
cauze justificative să afecteze şi tipicitatea, excluzând reŃinerea faptei ca infracŃiune pe 
temeiul inexistenŃei prevederii sale – în condiŃiile concrete în care a fost săvârşită – în legea 
penală – p.n., M.D.], nu are nicio semnificaŃie faptul că agentul a cunoscut sau nu această 
împrejurare. Conduita agentului este ab initio exclusă incidenŃei dreptului penal [în cazul 
nostru, privind impunitatea, o adaptare ar avea în vedere excluderea ab initio a caracterului 
pedepsibil al faptei – p.n., M.D.], deoarece sarcina incriminării unei fapte [precum şi aceea a 
stabilirii pedepsibilităŃii ori a nepedepsibilităŃii sale – p.n., M.D.] revine statului şi nu 
conştiinŃei individului”.  

17 Această atitudine este specifică concepŃiei tradiŃionale asupra problemei necesităŃii 
existenŃei unei evaluări etico-juridice a agentului, cu privire la propria sa conduită, ca temei al 
angajării răspunderii penale pentru aceasta, derivând din aderarea absolută la principiul nemo 
censetur ignorare legem. În acest sens, a se vedea: G. Antoniu, în: G. Antoniu (coordonator) 
şi colectiv, op. cit. (vol. I, partea generală), p. 168, 169. Precizarea autorului în sensul că se 
impune o separare, la un nivel abstract de referinŃă, a ideii „existenŃei unei evaluări moral-
juridice a faptei, ca element psihic component al intenŃiei”, faŃă de ideea „eficienŃei, pe planul 
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modului de prezentare a conştiinŃei individuale cu privire la suprastructura 
socială de tip normativ-penal tinde a fi reŃinută indiferent de conotaŃia pe 
care alegem să o acordăm poziŃiei exprimate de legiuitor prin afirmarea fără 
excepŃii a principiului nemo censetur ignorare legem: indiferenŃă propriu-
zisă cu privire la fenomenul conştiinŃei normativ-penale, procesele psihice 
legate de instituŃia vinovăŃiei fiind concepute cu ignorarea completă a acestui 
aspect; sau integrarea ex lege în concepŃia asupra vinovăŃiei a conştiinŃei 
normativ-penale individuale, prin prezumarea absolută a existenŃei nealterate 
a acesteia, neadmiŃându-se în nicio situaŃie răsturnarea prezumŃiei şi 
producerea de efecte juridice pe temeiul absenŃei – chiar neimputabile – a 
cunoaşterii (sau a absenŃei unei cunoaşteri corecte şi complete) a normelor 
penale.18 Or, dacă pentru legiuitor este irelevantă problema cunoaşterii sau 
necunoaşterii legii penale atunci când este vorba de producerea unor efecte 
juridice negative, defavorabile, asupra unei persoane, în temeiul unor 
dispoziŃii legale obiectiv existente19, este raŃional şi echitabil să fie irelevantă 
problema cunoaşterii sau necunoaşterii legii penale şi atunci când este vorba 
de producerea unor efecte juridice pozitive, favorabile, asupra unei persoane, 
bineînŃeles, în aceleaşi condiŃii de existenŃă obiectivă a unor reglementări 
care să dispună în acest sens!20       
                                                                                                                                        

dreptului, a inexistenŃei unei atare evaluări” nu credem că poate infirma afirmaŃia din textul de 
mai sus, raportată la un plan de referinŃă al realităŃii concrete, pragmatic-eficiente, efective, a 
dreptului, mesaj care reiese, de altfel, chiar din pătrunderea atentă a substratului informaŃional 
al expunerii autorului; a se vedea: Idem, op. cit., p. 330 (în lucrarea monografică asupra 
vinovăŃiei penale), respectiv p. 15-16 (în articolul din R.D.P. nr. 2/1994).   

18 Pentru analiza acestor posibile conotaŃii ale opŃiunii Codului penal român de la 1968 
pentru afirmarea principiului nemo censetur ignorare legem în legătură cu normele penale, 
prin intermediul dispoziŃiei de la art. 51 alin. 4, a se vedea: G. Antoniu, op. cit., p. 328-331 (în 
lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv p. 14-16 (în articolul din R.D.P. nr. 
2/1994). 

19 De exemplu, când se pune problema determinării caracterului penal al faptei incriminate 
săvârşite, nu poate fi acceptată apărarea bazată pe eroarea de drept penal; sau, reŃinerea unei 
agravante – fie ea generală, ori specială – în raport de o infracŃiune, nu poate fi împiedicată de 
invocarea aceleiaşi erori. 

20 Şi în literatura de specialitate s-a indicat: „Cu toate criticile aduse de doctrină, există o 
preferinŃă a legiuitorului pentru soluŃia bazată pe principiul nemo censetur ignorare legem, 
deoarece îi uşurează sarcina de a adopta o soluŃie legislativă care nu ridică probleme de 
interpretare în materia erorii de drept penal şi îi garantează aplicarea, în toate cazurile, a 
normelor penale pe care le creează şi adoptă” – A. Vlăşceanu, op. cit., p. 113. Fără a se 
distinge, reiese că afirmaŃia se legitimează inclusiv în privinŃa efectelor in favorem produse de 
dispoziŃiile legale penale. 
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(13.6.) Din construcŃia logică expusă credem că reiese şi motivul 
pentru care, în materia unor instituŃii ale dreptului penal care produc efecte 
în favoarea persoanelor care au exteriorizat conduite corespunzătoare 
tipizării dintr-o normă determinată de incriminare, efecte incidente în 
temeiul unor dispoziŃii exprese în acest sens, a unor prevederi cu existenŃă şi 
constatare obiectivă, se poate emite afirmaŃia că eroarea de drept penal este 
producătoare de efecte juridice, inclusiv în contextul reglementării materiei 
prin Codul penal de la 1968. Aceasta deoarece într-o astfel de conjunctură, 
stabilirea acestor efecte juridice cu titlu de consecinŃe ale erorii de drept 
penal nu lezează cu nimic reglementarea, care în mod obiectiv consacra 
oricum respectivele efecte, în acelaşi sens în care sunt astfel recunoscute şi 
consecinŃele erorii. Altfel spus, a afirma, într-un asemenea context (şi numai, 
exclusiv, într-un asemenea context) că eroarea de drept penal produce efecte 
juridice, este – în mod paradoxal – identic cu a afirma că eroarea de drept 
penal este indiferentă, irelevantă din punct de vedere al efectelor juridice 
implicate de fireasca funcŃionare a anumitor instituŃii ale dreptului penal! 
Meritul concluziei credem că nu constă propriu-zis în afirmarea acestei 
realităŃi paradoxale, cât în consecinŃa implicată astfel, anume în excluderea 
efectului potenŃial negativ pe care l-ar fi produs această eroare prin 
admiterea includerii cerinŃei reflectării prevederii normative conŃinând cauza 
de nepedepsire, în conştiinŃa infractorului, la momentul săvârşirii faptei, 
printre condiŃiile de a căror verificare depinde acordarea beneficiului 
impunităŃii! 21 

                                                           
21 Trebuie arătat, de altfel, că majoritatea aprecierilor largi, întâlnite în doctrină, cu privire la 

irelevanŃa generală a invocării necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a legii penale, valorifică 
această concluzie amplă doar în sensul că argumentul acesta nu se poate admite pentru a 
înlătura efectele negative ce s-ar impune asupra destinatarului neobedient al legii penale şi 
nicidecum în sensul că necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii penale ar putea împiedica 
aplicarea instituŃiilor penale care, existând şi fiind obiectiv incidente în diverse cazuri 
concrete, atrag efecte favorabile asupra subiecŃilor activi respectivi. Astfel, de exemplu, s-a 
arătat că: „În sistemul care are la bază principiul nemo censetur ignorare legem, eroarea 
asupra normei penale nu are relevanŃă, deoarece cunoaşterea legii penale este prezumată, 
întrucât nimeni nu poate fi presupus sau socotit că o ignoră şi nimănui nu-i este permis să nu o 
cunoască şi, în consecinŃă, eroarea asupra legii penale nu constituie o scuză (ignorantia juris 
non excusat).” [evidenŃierea ne aparŃine – M.D.] – A. Vlăşceanu, op. cit., p. 105. Autoarea nu 
este singura care evidenŃiază şi cu alte ocazii această idee, indicându-se, de pildă, că şi în 
doctrina americană se stabileşte o legătură ca de la cauză la efect între „… principiul nemo 
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(13.7.) Desigur, soluŃia admiterii efectului de impunitate în pofida 
erorii de drept penal în care s-a aflat subiectul activ la data comiterii faptei, o 
limităm exclusiv la ipoteza în care eroarea respectivă poartă asupra 
existenŃei sau cuprinsului normei prin care se consacră cauza de nepedepsire. 
În cazul în care ar exista o eroare de drept penal asupra existenŃei sau sferei 
de cuprindere a normei de incriminare în sine (agentul nu a cunoscut faptul 
că nedenunŃarea anumitor infracŃiuni contra siguranŃei statului / securităŃii 
naŃionale, de a căror săvârşire a luat act, reprezintă un comportament tipizat 
printr-o normă de incriminare, ori a apreciat în mod greşit că infracŃiunea de 
comiterea căreia a aflat nu se încadrează în rândul celor a căror nedenunŃare 
este solicitată cu titlu de obligaŃie sancŃionată penal), efectul exonerator al 
erorii de drept va fi exclus, fără nici un dubiu, de lege lata, fiind de 
nedisputat incidenŃa art. 51 alin. 4 C. pen. de la 1968.22 

                                                                                                                                        

censetur ignorare legem şi consecinŃa [! evidenŃierea ne aparŃine – p.n., M.D.] acestuia, 
ignorantia juris neminem excusat…” – Ibidem, p. 110. 

22 În cadrul unei prezentări a clasificării erorii de drept penal în eroare asupra sancŃiunii, 
respectiv eroare asupra ilicitului, în doctrină s-a specificat (cu trimitere inclusiv la literatura 
de specialitate din străinătate, în special din spaŃiul juridic german): „S-a susŃinut că trebuie să 
se recunoască caracterul exonerator al erorii de drept penal doar în situaŃia când eroarea 
vizează caracterul ilicit al actului săvârşit şi nu şi în ipoteza când agentul, cunoscând ilicitatea 
actului, nu ştie că acesta este pasibil de sancŃiune penală sau nu ştie natura sau cuantumul ei. 
Eroarea asupra sancŃiunii este juridic irelevantă. Fundamentarea unui asemenea punct de 
vedere se bazează şi pe faptul că modul de sancŃionare sau de nepedepsire sunt simple 
elemente ale normei penale dar nu au nicio semnificaŃie cu privire la circumstanŃele 
conŃinutului faptei.” – S. Bogdan, op. cit., p. 179. ReŃinând ideea potrivit căreia eroarea 
asupra sancŃiunii este irelevantă (într-un sens pe care optăm, cel puŃin în prezentul cadru, să îl 
înŃelegem astfel: pentru a beneficia de efectul favorabil al unei cauze de nepedepsire, nu i se 
solicită neapărat infractorului să fi cunoscut existenŃa sau incidenŃa normei care o consacră pe 
aceasta, în raport de fapta efectiv comisă, în contextul concret al săvârşirii ei), ne permitem să 
observăm că în ideea evidenŃiată prin textul citat tinde a fi stabilită o relaŃie de referinŃă între 
elemente care nu admit a fi analizate, reciproc, în condiŃii de echivalenŃă. Astfel, se ridică 
problema admiterii caracterului exonerator al erorii, fiind admise ca termeni ai comparaŃiei 
cazurile de eroare asupra caracterului ilicit şi – respectiv – cele de eroare asupra sancŃiunii, în 
condiŃiile în care fiecare dintre aceste forme de manifestare ale erorii afectează o altă instituŃie 
fundamentală a dreptului penal, aşadar ridică problema exonerării cu privire la un aspect 
distinct de cel implicat de cealaltă. Prin raportarea – incorectă – a ambelor tipuri de eroare la 
efectul exonerator asupra instituŃiei infracŃiunii, se ajunge la concluzia că doar erorii asupra 
ilicitului ar trebui să i se admită efecte, ignorându-se faptul că nici nu se poate măcar ridica 
problema ca în  raport de dimensiunea de referinŃă a instituŃiei fundamentale a sancŃiunii 
(afectată sau nu de fenomenul erorii) să se discute despre efecte exoneratoare de infracŃiune. 
După cum am mai arătat (a se vedea aparatul critic şi comentariile dezvoltate pe marginea sa 
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(13.8.) Suntem de părere că în privinŃa aspectelor ce Ńin de eroarea de 
drept privind existenŃa sau sfera de cuprindere a cauzei de nepedepsire 
situaŃia va rămâne neschimbată, în sensul pre-indicat, inclusiv după 
momentul intrării în vigoare a noului Cod penal (2009), cu atât mai mult cu 
cât acesta exprimă o importantă reorientare de optică a legiuitorului penal 
român, în domeniul erorii de drept penal, în materia căreia se admite – spre 
deosebire de soluŃia din Codul penal de la 1968 – inclusiv producerea de 
efecte juridice pe terenul excluderii infracŃiunii (în anumite condiŃii). Astfel, 
potrivit art. 30 alin. 5 (C. pen. 2009), eroarea de drept (penal) invincibilă şi 
esenŃial-principală23 este prevăzută drept cauză de neimputabilitate: „Nu este 
imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a 
necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza 
unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată”. În condiŃiile în care 
am afirmat că nici în contextul activităŃii Codului penal de la 1968 şi al 
prevederilor art. 51 alin. 4 din acesta, necunoaşterea sau cunoaşterea greşită 
a existenŃei unei norme consacrând o cauză de nepedepsire precum aceea 
avută aici în vedere, nu justifică refuzul reŃinerii sale, atunci când se constată 
că obiectiv sunt prezente condiŃiile reŃinerii ei, cu atât mai mult se va 
consolida afirmaŃia în cauză în lumina noului Cod penal (2009), în care se 
recunosc, uneori, efecte erorii de drept penal, chiar şi în privinŃa excluderii 
infracŃiunii! Astfel, eroarea de drept penal va putea produce efect exonerator 
chiar şi în cazul în care va purta direct asupra existenŃei sau sferei de 
cuprindere a normei de incriminare (în cazul aici analizat, al infracŃiunii de 
nedenunŃare a unor infracŃiuni contra securităŃii naŃionale), dar numai în 
măsura în care va fi o eroare invincibilă (aspect cu privire la întrunirea 

                                                                                                                                        

la punctul 13.1. al studiului de faŃă), eroarea asupra unei instituŃii nu poate – desigur – să 
atragă producerea unor efecte mai largi decât cele pe care le-ar putea produce aplicarea acelei 
instituŃii dacă nu ar exista eroarea, aşadar este – ab initio – greşit pusă problema în termenii: 
care eroare, dintre cea asupra ilicitului faptei şi cea asupra sancŃiunii, poate produce efect 
exonerator asupra infracŃiunii? În mod corect, interogaŃia trebuie să vizeze efectul exonerator 
pe care fiecare dintre cele două tipuri de eroare le poate produce în raport de propriul domeniu 
de referinŃă, în cadrul propriei instituŃii fundamentale de drept penal pe care o afectează 
fenomenul erorii!   

23 Eroarea în cauză este calificată drept invincibilă deoarece legea prevede expres caracterul 
său inevitabil, drept esenŃială deoarece va produce efecte juridice exoneratoare, respectiv 
drept principală pentru că poartă asupra însăşi aspectelor legate de existenŃa infracŃiunii, 
efectul său fiind de excludere a acesteia (pe când o eroare secundară ar afecta doar instituŃii 
subsecvente, precum existenŃa unei împrejurări agravante). 
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căruia, în tăcerea legii, urmează a se fixa prin acŃiunea doctrinei şi a 
jurisprudenŃei, sfera şi conŃinutul criteriilor de apreciere). 

[14.] (14.1.) Este delicată problema privind efectul unei erori inverse 
de drept penal asupra existenŃei sau incidenŃei unei cauze de nepedepsire, 
situaŃie care se poate reŃine (într-o primă ipoteză) fie atunci când infractorul 
comite fapta penală având credinŃa că există o prevedere legală care îi 
asigură impunitatea pentru aceasta, deşi, în raport de infracŃiunea comisă, o 
asemenea dispoziŃie nu există, fie (o a doua ipoteză) atunci când consideră în 
mod greşit că o cauză de impunitate existentă obiectiv (legal prevăzută) în 
legătură cu infracŃiunea comisă, are un conŃinut sau o sferă de cuprindere 
mai extinse decât în realitate, apreciind-o astfel, eronat, ca fiind aplicabilă şi 
în privinŃa sa.24   

                                                           
24 Ca principiu, problema aceasta este uneori menŃionată în doctrină – de pildă, în legătură 

cu situaŃia asemănătoare (până la un punct) a erorii de drept legată de existenŃa cauzelor 
justificative – însă fără avansarea unei soluŃii corespunzătoare unui sistem de drept precum 
acela român (cel puŃin, acela determinat de activitatea Codului penal de la 1968), în care este 
principial afirmată irelevanŃa erorii asupra normei juridice penale. Astfel, s-a menŃionat că: 
„Eroarea asupra cauzei justificative poate să se înfăŃişeze şi ca o eroare [inversă, apreciem 
noi, din moment ce conduce la impresia existenŃei unei cauze ce se dovedeşte a fi putativă – 
p.n., M.D.] de drept (eroare asupra interdicŃiei) atunci când agentul admite eronat existenŃa 
unei cauze justificative pe care legea nu o prevede; făptuitorul nu contestă că faptele de genul 
celor săvârşite încalcă ordinea juridică, în general, dar crede, eronat, că în cazul său există o 
cauză justificativă (…). Alteori, agentul îşi reprezintă greşit limitele în care este incidentă o 
cauză justificativă recunoscută de lege (…). În aceste cazuri se aplică regulile erorii de drept 
în legislaŃiile unde o asemenea eroare are relevanŃă (…)” – G. Antoniu, op. cit., p. 326 (în 
lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv p. 30 (în articolul din R.D.P. nr. 
1/1995). Mutatis mutandis, apreciem valabilă situaŃia descrisă şi în raport de cazul instituŃiei 
impunităŃii (stricto sensu). Desigur, se ridică întrebarea: ce se întâmplă într-o astfel de ipoteză 
în sistemele juridice unde se afirmă fără excepŃii regula nemo censetur ignorare legem? 
Răspunsul credem că este tot acela al aplicării regulilor erorii de drept, cu particularitatea că 
în acest caz, efectul erorii va fi inexistent, prevalând realitatea obiectivă, deoarece aceasta este 
regula, într-un astfel de sistem de drept, în privinŃa erorii asupra normei juridice penale! 

O şi mai mare apropiere de domeniul supus interesului nostru în prezentul studiu este 
realizată de un alt autor, care arată: „Eroarea inversă asupra interdicŃiei poate să privească şi 
condiŃiile de sancŃionare. De exemplu, favorizatorul, rudă [apropiată, în sensul legii penale – 
p.n., M.D.] cu cel favorizat, crede că a comis o faptă prevăzută de legea penală [totuşi, ca o 
menŃiune necesară, trebuie să arătăm în acest punct că, sub acest aspect, reprezentarea 
agentului ar fi una corectă, deoarece calitatea arătată funcŃionând cu titlu de izvor al 
impunităŃii, ea nu atrage, totuşi, efecte exoneratoare asupra caracterului penal al faptei, astfel 
încât aceasta rămâne a fi apreciată drept infracŃiune, aşadar, cu atât mai mult, ca o faptă 
prevăzută de legea penală (acest statut din urmă, de altfel, nu l-ar fi pierdut nici măcar în 
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(14.2.) Prima ipoteză – cu certitudine interesant de analizat – excede, 
din nefericire, cadrul prezent al cercetării, căci norma de incriminare asupra 
căreia ne aplecăm aici atenŃia cunoaşte reglementate chiar două cauze de 
nepedepsire, iar nu niciuna, aşa cum se prezintă premisa acestei variante. Cu 
toate acestea, ar fi posibil ca subiectul activ să aprecieze că acŃionează – în 
săvârşirea acestei infracŃiuni – în prezenŃa unei cauze de nepedepsire diferită 
de cele expres reglementate, ignorând, totodată, existenŃa prevederii legale a 
acestora. În acest caz, putem afirma – în privinŃa cauzei de nepedepsire 
conŃinută în alin. 2 al art. 170 C. pen. de la 1968 / art. 410 C. pen. din 2009 – 
că dacă se verifică întrunirea de către nedenunŃător a calităŃii de soŃ sau rudă 
apropiată (potrivit C. pen. de la 1968) / membru de familie (conform C. pen. 
din 2009), în raport de infractorul care a comis infracŃiunea nedenunŃată 
contra siguranŃei statului / securităŃii naŃionale, acestuia îi va profita oricum 
impunitatea în cauză, ipoteza fiind – în esenŃă – aceeaşi dezvoltată anterior: 
eroarea agentului asupra existenŃei cauzei de nepedepsire. Este, astfel, 
irelevant pentru soluŃia atinsă în această problemă, dacă ignorarea existenŃei 
cauzei de nepedepsire care se verifică în mod obiectiv este sau nu însoŃită de 
credinŃa greşită în existenŃa unei alte împrejurări cu valoare de cauză de 
nepedepsire legată de o infracŃiune anume. Dacă admitem acordarea 
impunităŃii atunci când eroarea de drept asupra cauzei de nepedepsire nu este 
compensată cu nimic corelativ în psihicul celui care acŃionează infracŃional, 
cu atât mai mult se impune menŃinerea soluŃiei dacă o atare reprezentare 
compensatorie (fie ea şi eronată) a existat la momentul comiterii faptei. 

(14.3.) În schimb, a doua situaŃie descrisă ca formă posibilă de 
manifestare a unei erori inverse de drept penal în raport de cauza de 
nepedepsire asumată spre cercetare constituie, indubitabil, o ipoteză de 

                                                                                                                                        

ipoteza în care calitatea respectivă ar fi fost mai mult decât o cauză de nepedepsire, anume 
una de înlăturarea a caracterului penal al faptei – p.n., M.D.], fără să cunoască existenŃa 
cauzei de nepedepsire a favorizatorului care este rudă [apropiată – p.n., M.D.] cu cel pe care îl 
favorizează. [Reluăm precizarea că ipoteza, descrisă de autor drept eroare inversă, tinde a fi 
caracterizată în prezentul studiu, drept o eroare obişnuită, în sens normal – p.n., M.D.] Dacă 
agentul crede că şi actele de participaŃie la o faptă comisă de o rudă [apropiată – p.n., M.D.] 
nu se pedepsesc, la fel ca şi în cazul favorizării [infractorului – p.n., M.D.], acesta se află în 
situaŃia unei erori [din punctul nostru de vedere, o eroare inversă – p.n., M.D.] asupra 
interdicŃiei şi anume, consideră că există un text care l-ar exonera de pedeapsă” [s-ar putea 
spune, o cauză de nepedepsire putativă – p.n., M.D.] – S. Bogdan, op. cit., p. 64. Din păcate, 
autorul nu îşi continuă raŃionamentul, în această direcŃie, lipsind furnizarea unei soluŃii 
corespunzătoare potrivit opiniei domniei sale. 
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studiu viabilă pentru analiza de faŃă. Astfel, ar fi posibil ca nedenunŃătorul 
unei infracŃiuni contra siguranŃei statului / securităŃii naŃionale să aprecieze 
greşit incidenŃa, în cazul său, a acestei cauze de impunitate, considerând – de 
pildă – că norma care prevede cauza de nepedepsire este doar 
exemplificativă în privinŃa calităŃilor care îi atrag incidenŃa, anume că şi alte 
raporturi decât cele de căsătorie sau de rudenie apropiată (în sensul legii 
penale generale din 1968) / de apartenenŃă la aceeaşi familie (în sensul noii 
legi penale generale, din 2009), care presupun la rândul lor o relaŃie de 
puternică afecŃiune faŃă de o terŃă persoană, atrag beneficiul impunităŃii, în 
condiŃiile în care acea terŃă persoană este aceeaşi cu cea care a comis 
infracŃiunea nedenunŃată.25 De asemenea, ar fi posibil ca nedenunŃătorul să 
se fi aflat într-o eroare de drept asupra unei norme penale de care depinde 
sfera de cuprindere a cauzei de nepedepsire, precum este în cazul de faŃă 
norma penală generală explicativă a sensului particular pe care îl cunoaşte în 
dreptul penal noŃiunea de „rudă apropiată”, ori aceea de „membru de 
familie”26 (deşi, cu privire la această ipoteză, poate fi admisă o analiză 

                                                           
25 Într-o situaŃie identică credem că s-ar situa şi acela care ar aprecia greşit, la data comiterii 

infracŃiunii, că sunt deja în vigoare dispoziŃiile noului Cod penal (2009), considerând aşadar 
că beneficiul cauzei de nepedepsire a fost extins şi la situaŃia celor care convieŃuiesc în fapt în 
cadrul unei relaŃii asemănătoare aceleia dintre soŃi sau dintre părinŃi şi copii, ipoteză pe care o 
verifică în raport de persoana care a săvârşit infracŃiunea contra siguranŃei statului / securităŃii 
naŃionale, nedenunŃată.  

26 Cu titlu exemplificativ, am putea lua în considerare o persoană care nu cunoaşte existenŃa 
sau conŃinutul prevederii penale explicative a noŃiunilor deja indicate, dar care apreciază – în 
mod eronat – că acestea ar avea un sens şi o sferă de cuprindere diferite, corespunzătoare unor 
norme explicative distincte, conŃinute de alte acte normative. Astfel, noŃiunea de „membru de 
familie” cunoaşte o accepŃie – într-un sens propriu, mai larg decât acela din Codul penal din 
1968, dar şi decât acela din noul Cod penal, din 2009 – şi potrivit legii nr. 217/2003, privind 
prevenirea şi combaterea violenŃei în familie, potrivit căreia se prevede, în art. 5: „În sensul 
prezentei legi, prin membru de familie se înŃelege: a) ascendenŃii şi descendenŃii, fraŃii şi 
surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopŃie, potrivit legii, astfel de 
rude; b) soŃul/soŃia şi/sau fostul soŃ/fosta soŃie; c) persoanele care au stabilit relaŃii 
asemănătoare acelora dintre soŃi sau dintre părinŃi şi copii, în cazul în care convieŃuiesc; d) 
tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faŃă de persoana 
copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, 
dizabilitate intelectuală ori cu handicap fizic (…)”. De asemenea, în legea nr. 272/2004, 
privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, primesc accepŃii specifice (potrivit art. 
4) noŃiunile de „familie” şi derivatele acesteia: „familie extinsă” şi „familie substitutivă”, 
aşadar – implicit – şi noŃiunea de membru al unei asemenea entităŃi – „În sensul prezentei 
legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii: (…) b) familie – părinŃii şi 
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aparte, asupra căreia vom reveni, pe scurt, în încheiere27). În astfel de 
situaŃii, trebuie, sau nu, a i se acorda infractorului beneficiul cauzei de 
nepedepsire?   

(14.4.) Pe de o parte, menŃinând ideea interpretării per a contrario 
(atipice) a dispoziŃiei din art. 51 alin. 4 C. pen. (1968), prin accentuarea în 
conŃinutul acestei prevederi a referirii la înlăturarea caracterului penal al 
faptei, reafirmând – aşadar – că ar fi posibilă admiterea producerii unor 
efecte juridice, în materie penală, inclusiv erorii de drept penal, atunci când 
aceasta nu poartă asupra însăşi existenŃei sau conŃinutului incriminării, 
precum şi admiŃând că ipotezelor de eroare inversă (acestea fiind cuprinse în 
cadrul unei clasificări a erorii) trebuie să li se recunoască în mod egal 
relevanŃă, ca şi situaŃiilor de eroare obişnuită, ar reieşi că impunitatea ar 
trebui recunoscută şi acordată inclusiv persoanelor care comit infracŃiuni în 
prezenŃa convingerii eronate a incidenŃei unei cauze de nepedepsire ce le-ar 
fi aplicabile în speŃa dată. Desigur, pentru a nu prejudicia excesiv interesul 
public general şi pentru a nu relativiza peste măsură nici legea, nici 
activitatea etatică de apărare socială împotriva infracŃiunilor, s-ar putea 
admite, în mod rezonabil, a limita efectele erorii astfel schiŃate, doar la 
ipotezele unei erori invincibile. În plus, s-ar putea analiza măsura în care 
această limitare ar fi oportună în considerarea oricărui tip de infracŃiuni, din 
punctul de vedere al laturii subiective (atât infracŃiuni intenŃionate sau 
praeterintenŃionate, cât şi fapte din culpă), ori ar trebui restrânsă numai la 
ipoteza infracŃiunilor din culpă.  Astfel, în primul caz, eroarea inversă de 
drept penal, culpabilă, asupra existenŃei sau incidenŃei unei cauze de 
nepedepsire, nu va asigura impunitatea infractorului nici pentru infracŃiunile 
din culpă, nici pentru cele intenŃionate. În al doilea caz, în timp ce în raport 
de infracŃiunile intenŃionate sau praeterintenŃionate s-ar admite impunitatea, 
în temeiul unei cauze de nepedepsire putative, provenită dintr-o eroare de 
drept penal, indiferent de caracterul culpabil sau neculpabil al acestei erori, 
în raport de infracŃiunile din culpă impunitatea cu o asemenea provenienŃă 
nu ar mai fi admisibilă decât în considerarea cazurilor de eroare (de drept 
penal) invincibilă, inevitabilă, deci neculpabilă (soluŃie care ar egaliza 

                                                                                                                                        

copiii acestora; c) familie extinsă – copilul, părinŃii şi rudele acestuia până la gradul IV 
inclusiv; d) familie substitutivă – persoanele, altele decât cele care aparŃin familiei extinse, 
care, în condiŃiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului (…)”.    

27 A se vedea infra, analiza de la punctul 15 (final). 
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tratamentul juridic al erorii inverse asupra existenŃei sau incidenŃei unei 
cauze de nepedepsire atrasă de o anumită calitate determinată a infractorului, 
indiferent de forma erorii: de fapt, de drept extrapenal, respectiv de drept 
penal).   

În prezenŃa cadrului legal corespunzător Codului penal din 1968, este 
însă de observat că absenŃa unor prevederi normative specifice în acest sens 
augmentează gradul de imprecizie şi de relativitate al oricărei rezolvări 
posibile a situaŃiei descrise, inclusiv a celei indicate până la acest punct. În 
linii generale, însă, credem că se poate afirma – cel puŃin la o primă vedere – 
că soluŃia este echitabilă, în special din perspectiva individului (căci 
afirmaŃia poate fi întoarsă dacă unghiul de referinŃă este calibrat astfel încât 
să se acorde prioritate interesului public general manifestat de grupul 
social28).  

În sprijinul unei astfel de opinii s-ar putea adăuga argumentul potrivit 
căruia o eroare invincibilă de drept penal constituie şi un indiciu al eşecului 
legiuitorului de a asigura în mod efectiv premisele şi cadrul necesare pentru 
informarea destinatarilor normei cu privire la existenŃa şi conŃinutul acesteia, 
pentru a le permite în mod real să ia la cunoştinŃă care sunt exigenŃele 
obligatorii referitoare la conduita ce trebuie adoptată sau evitată în anumite 

                                                           
28 Credem că s-ar putea discuta cărui interes ar trebui să i se acorde prevalenŃă în cadrul 

efortului de soluŃionare a unei asemenea potenŃiale situaŃii: celui individual, al infractorului, 
care dintr-o eroare asupra normei penale nu a cunoscut inexistenŃa sau inaplicabilitatea – în 
circumstanŃele concrete în care s-a aflat la data comiterii infracŃiunii – unei cauze de 
nepedepsire, în incidenŃa căreia s-a bazat în mod greşit; ori interesului de ansamblu al 
grupului social, de a reprima fapta în speranŃa prevenirii ulterioare a unor manifestări similare, 
indiferent de convingerea infractorului că acŃionează cu impunitate? Substratul filosofic al 
problemei, care conduce la o mult mai amplă dezbatere, ar putea determina polemici 
nesfârşite, mai potrivite pentru o dezbatere pre-legislativă, cu rol de influenŃare şi imprimare a 
unei direcŃii de politică penală, decât a unei analize post-legislative în care opŃiunea 
legiuitorului nu se impune clar, cu puterea evidenŃei, celor ce vin să interpreteze legea. Totuşi, 
putem reaminti, într-un atare context, pericolul implicat de o atitudine juridică constant 
orientată înspre sacrificarea nedistinctă a intereselor particulare, individuale, în beneficiul 
ideologic al grupului social etatic organizat, care poate caracteriza formele radicale ale 
teoriilor de factură utilitaristă, alimentând regimuri politice arbitrare, abuzive şi înclinate a 
monopoliza exerciŃiul forŃei coercitive a statului împotriva oricărui individ care nu se 
conformează unui sens particular (dar obligatoriu impus, cu titlu de adevăr exclusiv) de 
definire a deosebit de relativei noŃiuni de interes public, general, al unei anumite colectivităŃi 
sociale.      
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împrejurări şi – astfel – de a le acorda posibilitatea concretă de a-şi adapta 
comportamentul în conformitate cu aceste standarde!29  

(14.5.) Pe de altă parte, nu putem să nu recunoaştem – raportându-ne 
la contextul legislativ corespunzător acŃiunii Codului penal de la 1968, 
precum şi atitudinii generale a doctrinei şi jurisprudenŃei formate în perioada 
cât acesta a fost în vigoare – că există unele vulnerabilităŃi decurgând dintr-o 
astfel de soluŃionare a problemei evocate. Într-o privire de ansamblu, credem 
că nu ne înşelăm afirmând că rezolvarea aceasta apare a fi disidentă în 
comparaŃie cu spiritul tradiŃional constant în care s-a conturat problema 
erorii de drept penal, în peisajul juridic autohton, până în prezent.  

În primul rând, trebuie spus că – deşi afirmarea diferenŃei de natură 
juridică dintre instituŃia cauzelor care exclud infracŃiunea şi aceea a cauzelor 
de nepedepsire trebuie să fie, în prezent, conştientizată cu claritate şi să 
rămână neştirbită – in nuce, un punct comun esenŃial împărtăşit, practic, de 
efectele atrase de ambele instituŃii astfel indicate, este acela al absenŃei 
stabilirii şi aplicării în sarcina agentului a unei pedepse. Pragmatic vorbind, 
în ceea ce priveşte atingerea acestui efect final comun – care îndrăznim să 
apreciem că este, adeseori, cel care îl preocupă în mod primordial pe 
individul care a exteriorizat o conduită descrisă într-o normă de incriminare 
– titlul cu care el se produce tinde a deveni, pentru agent, o chestiune mai 
degrabă accesorie, iar deosebirile relevante penal dintre instituŃiile 
comparate se conturează, într-o asemenea abordare, într-un plan secundar de 
interes. Fără a dori să extindem efectele unei astfel de constatări – extrasă, 
într-adevăr, dintr-un registru preponderent profan de referinŃă – şi asupra 
altor dimensiuni şi aspecte ale teoriei dreptului penal, nu ne putem învinge 
sentimentul că şi legiuitorul a cunoscut acest specific al receptării în 
conştiinŃa destinatarului obişnuit al legii penale, într-o manieră preponderent 

                                                           
29 G. Antoniu, op. cit., p. 332 (în lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv 

p. 17 (în articolul din R.D.P. nr. 2/1994); A. Vlăşceanu, op. cit., p. 115. Un sens similar se 
poate desprinde şi din unele aprecieri potrivit cărora ar fi posibil – în anumite împrejurări – a 
se ridica chiar problema angajării unei răspunderi a autorităŃii faŃă de agent şi de victimă, pe 
temeiul unei greşite informări sau a inexistenŃei unei informări utile asupra comportamentului 
indezirabil incriminat, ori a reflecŃiilor asupra unor potenŃiale excepŃii admisibile de la regula 
nemo censetur ignorare legem, atunci când lipsa de înŃelegere a semnificaŃiei textului de 
incriminare s-ar datora inflaŃiei legislative şi recurgerii disproporŃionate, de către legiuitor, la 
tehnica utilizării normelor incomplete (norme de referire, norme de trimitere); în acest sens: S. 
Bogdan, op. cit., p. 135, 140. 
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simplificatoare, a efectelor unor instituŃii juridice ce sunt distincte, în ciuda 
posibilităŃii menŃionării lor comune în categoria cauzelor care produc efecte 
favorabile asupra persoanei intrate în conflict cu legea penală (efectele fiind 
de ordin exonerator - integral sau parŃial - asupra unor instituŃii esenŃiale ale 
dreptului penal), aspect care l-a încurajat, într-o anumită măsură, să 
formuleze într-un sens larg anumite dispoziŃiilor legale, cărora o perspectivă 
trasată prin prisma dezvoltărilor şi nuanŃărilor ulterioare ale ştiinŃei dreptului 
penal le-ar putea reclama, uneori, o exprimare mai riguroasă. Într-un 
asemenea registru de referinŃă, se poate arăta că spiritul reglementării penale 
stabilită de legiuitorul român de la 1968 (şi menŃinută în vigoare de 
legiuitorul ulterior), ar putea să apară ca învins şi viciat, deturnat, în ipoteza 
adoptării unei răspuns pozitiv la întrebarea: ar trebui să se acorde 
impunitatea celui care comite o infracŃiune crezând eronat, ca urmare a 
necunoaşterii legii penale, că va beneficia de o cauză de nepedepsire?  

Pare a fi o concluzie evidentă şi de bună-credinŃă aceea că, instituind 
obligaŃia absolută de cunoaştere a legii penale (cel puŃin) în ceea ce priveşte 
normele de incriminare, prin aceea că a interzis producerea efectelor juridice 
exoneratoare de caracter penal desprinse dintr-o invocare a necunoaşterii sau 
cunoaşterii greşite a legii penale, legiuitorul nu a voit, mai mult ca sigur, să 
permită nici producerea unei consecinŃe asemănătoare – din perspectiva 
pragmatică a efectului comun, în final atins (în ciuda unor deosebiri de titlu 
juridic şi de sferă de cuprindere diferită sub aspectul altor consecinŃe) – prin 
intermediul erorii purtând asupra unor alte instituŃii ale dreptului penal, 
asupra unor alte aspecte ale normei penale decât acelea conŃinând 
incriminarea propriu-zisă. O astfel de atitudine ar fi inconsecventă şi de 
neînŃeles, căci ea ar relativiza efortul legiuitorului de a impune, cu titlu de 
obligaŃie erga omnes adresată destinatarilor legii penale, cunoaşterea 
conŃinutului acesteia; caracterul absolut al prezumŃiei de cunoaştere a legii 
penale ar fi, într-o manieră ocolită, relativizat. Cei cărora nu le este permis a 
se exonera de povara caracterului penal al faptei săvârşite cu ignorarea sau 
greşita cunoaştere a însăşi substanŃei ilicitului, prin invocarea erorii asupra 
incriminării, vor primi bucuroşi posibilitatea de a se prevala de o eroare 
asupra unui aspect secundar al normei, dacă în schimbul unei astfel de 
demonstraŃii legiuitorul le-ar promite speranŃa obŃinerii unui efect în concret 
(pragmatic) similar celui refuzat anterior, similitudine apreciată în lumina 
aspectului esenŃial care li se relevă persoanelor care au intrat în conflict cu 
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legea penală, anume: riscul, potenŃialitatea stabilirii şi aplicării concrete a 
unei pedepse!  

(14.6.) Suntem, aşadar, de părere, că ar fi curios ca în intenŃia 
legiuitorului să fi fost admiterea unei veritabile scurtcircuitări a unei 
interdicŃii clar formulate, care transmite fără dubiu şi în consensul de 
ansamblu al interpretărilor efectuate, mesajul aderării f ără rezerve la 
principiul nemo censetur ignorare legem (în raport de dispoziŃiile legii 
penale), prin tolerarea unei breşe aduse atitudinii sale generale de un 
fenomen cu previzibilitate relativ scăzută, precum este reflectarea corectă în 
conştiinŃa unui destinatar ordinar al legii penale a dispoziŃiilor normative 
legate de existenŃa ori de conŃinutul, condiŃiile şi aria de cuprindere a unei 
cauze de nepedepsire. De altfel, doctrina chiar a indicat, cu ocazia analizei 
noŃiunii de „conştiinŃă a ilicitului” (referitoare la fenomenul de reflectare în 
conştiinŃa destinatarului legii penale a prevederilor acesteia, ca parte 
integrantă a mecanismelor psihice de corecta funcŃionare a cărora depinde 
fie vinovăŃia, în general, fie măcar intenŃia, în special), că în sfera de 
cuprindere a reprezentărilor pe care trebuie să le manifeste agentul cu privire 
la existenŃa şi conŃinutul normei penale, nu sunt incluse, propriu-zis, 
aspectele referitoare la pedepsibilitate, la caracterul pedepsibil sau nu al 
faptei ori la condiŃiile în care comportamentul ilicit va prezenta aptitudinea 
atragerii unei anumite pedepse.30          

(14.7.) Un alt posibil argument în acest din urmă sens ar fi acela 
potrivit căruia crearea dreptului trebuie să rămână atributul exclusiv al 
legiuitorului, fiind inadmisibilă, în raport de afirmarea principiului legalităŃii, 
recunoaşterea de efecte juridice creatoare de drept reprezentărilor subiective 
ale destinatarilor legii penale. Practic, într-o asemenea ipoteză de lucru, 
fiecare individ intrat în conflict cu legea penală ar urma să fie judecat nu în 

                                                           
30 G. Antoniu, op. cit., p. 304, 331, 334  (în lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), 

respectiv p. 16, 20 (în articolul din R.D.P. nr. 2/1994) şi p. 10 (în articolul din R.D.P. nr. 
1/1995). Majoritatea aprecierilor astfel efectuate iau în considerare modul de prezentare al 
situaŃiei în acele sisteme juridice în care se admite relevanŃă exoneratoare (în anumite limite şi 
condiŃii) chiar şi erorii de drept (inclusiv penal). Ca atare, într-un sistem care afirmă, 
principial, regula nemo censetur ignorare legem în materie penală (precum sistemul juridico-
penal român corespunzător activităŃii Codului penal de la 1968), cu atât mai mult va dobândi 
pondere aprecierea că eroarea inversă de drept asupra unei cauze de nepedepsire inexistente, 
ori asupra domeniului legal de incidenŃă al unei astfel de cauze, nu va fi producătoare de 
efecte juridice în sensul acordării impunităŃii infractorului aflat într-o astfel de eroare.   
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considerarea unui stadiu obiectiv al normelor prevăzute la un anumit 
moment istoric determinat în legislaŃia pozitivă, ci în aprecierea unor 
fluctuante şi personalizate adaptări şi reflectări ale acestora în propriul 
psihic, ori chiar al unor complete creaŃii particulare în acest sens, ceea ce, 
desigur, nu poate fi acceptat. Legiuitorul penal exercită un monopol asupra 
reglementării (printre altele) instituŃiei cauzelor de nepedepsire; acesta nu se 
supune niciunei obligaŃii concrete în prevederea lor (legiuitorul ar putea 
inclusiv să decidă că este mai oportună renunŃarea la unele dintre ele). Astfel 
prezentându-se lucrurile, se poate cu pertinenŃă susŃine că legiuitorul nu 
poate fi substituit în crearea unei cauze de nepedepsire, ori a determinării 
conŃinutului şi sferei acesteia, de către o entitate mentală individuală 
particulară, precum nici organul judiciar (în calitatea sa de instituŃie investită 
cu autoritatea oficială de a interpreta, adapta la cazuri concrete şi aplica 
prevederile legale emanând de la legiuitor) nu poate fi constrâns să admită şi 
să facă aplicarea unor instituŃii a căror realitate obiectivă nu este conŃinută, 
ca atare, de legea căreia acest organ este Ńinut să i se supună în activitatea sa.  

(14.8.) Se mai poate urmări, ca direcŃie de argumentare a soluŃiei de 
neadmitere a producerii de efecte de impunitate ca urmare a unei erori de 
drept asupra unei cauze de nepedepsire, ideea măsurii în care echitatea ar 
permite ca un infractor să beneficieze de o eronat plăsmuită impunitate, ca 
urmare a săvârşirii deliberate a unei fapte penale. În esenŃa sa, chestiunea 
ridică problema admisibilităŃii şi limitelor în care soluŃiile (şi argumentele pe 
care acestea se fundamentează) privind eroarea de drept (obişnuită sau 
inversă) asupra cauzelor justificative ar trebui admise şi cu privire la eroarea 
de drept asupra cauzelor de nepedepsire, în considerarea distincŃiilor care se 
impun între cele două ipoteze. Astfel, în timp ce în cazul unei erori inverse 
asupra existenŃei sau sferei de cuprindere a unei cauze justificative obiectiv 
inaplicabile, agentul acŃionează având conştiinŃa ilicităŃii generice a faptei, 
compensată, însă, prin convingerea subiectivă (eronată, dar sinceră) asupra 
prezenŃei justificării legale a acesteia în contextul particular în care se află, 
acŃionând cu ceea ce s-ar putea numi bună-credinŃă în raport de sfera de 
ocrotire a valorilor sociale fundamentale, în ipoteza unei erori inverse asupra 
existenŃei sau incidenŃei unei cauze de nepedepsire obiectiv inaplicabile, 
acesta acŃionează în prezenŃa unei rele-credinŃe, a unei voinŃe criminale – 
voluntas sceleris – ştiind că vatămă nejustificat valorile sociale printr-o faptă 
cu valoare infracŃională generică, precum şi concretă, dar nutrind speranŃa 
(construită pe reprezentări greşite ale normelor pe care avea obligaŃia civică 
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generală de a le cunoaşte) că îi va profita o veritabilă atitudine de clemenŃă 
anticipată, în condiŃiile în care legiuitorul nu a înŃeles, în realitate, să o 
manifeste! Dacă în prima ipoteză se poate admite logic imposibilitatea 
exprimării unui reproş la adresa conduitei agentului, ori măcar 
imposibilitatea exprimării cu o aceeaşi intensitate a respectivului reproş (ca 
în ipoteza unei situaŃii obişnuite, din care eroarea respectivă ar fi lipsit), în al 
doilea caz nu se mai impune cu puterea evidenŃei un asemenea raŃionament, 
căci infractorul nu poate invoca credinŃa sa într-o împrejurare excepŃională 
care să-i fi abolit obligaŃia de supunere faŃă de norma de incriminare violată. 
Preluând o expresie consacrată preponderent în domeniul dreptului privat, 
am putea spune că, într-o atare situaŃie, nu este logic să se permită 
producerea de efecte juridice exoneratoare de pedepsibilitate, ca urmare a 
invocării propriei turpitudini a persoanei culpabile (lato sensu).  

(14.9.) În plus, într-o etapă anterioară a studiului, tratând despre 
efectele erorii obişnuite de drept penal asupra cauzelor de nepedepsire 
existente în reglementarea legiuitorului, am arătat că admiterea acestora, în 
sensul acordării impunităŃii, deşi infractorul a ignorat incidenŃa acesteia, este 
permisă în condiŃiile în care, astfel, nu se intră practic în conflict cu legea, 
existând o echivalenŃă aparent paradoxală între a recunoaşte efecte (în acest 
sens) unei erori de drept penal şi a afirma că respectiva eroare este 
indiferentă. Aceasta nu mai este situaŃia în raport de punctul actual al 
analizei, căci a admite efecte de impunitate în temeiul unei erori inverse de 
drept penal, purtând asupra existenŃei sau sferei unei cauze de nepedepsire 
inexistente / neincidente, ar presupune să se adauge la lege, să se suplinească 
o voinŃă nemanifestată de legiuitor, să se acorde pondere sporită faŃă de 
normă plăsmuirilor părtinitoare emanate dintr-o conştiinŃă infracŃională 
individuală, particulară.  

(14.10.) Toate acestea ne determină să concluzionăm în sensul că, deşi 
problema expusă în partea finală a prezentei analize rămâne una sensibilă, în 
cadrul căreia caracterul pertinenŃei poate fi atribuit atât unor argumente pro, 
cât şi unora contra soluŃiei de acordare a beneficiului impunităŃii 
infractorului care a acŃionat nutrind impresia greşită (bazată pe 
necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a textelor din legea penală) a 
existenŃei sau incidenŃei unei norme penale care să atragă, într-un anume caz 
concret, acŃiunea unei cauze de nepedepsire care să îi profite, în contextul 
activităŃii Codului penal de la 1968 tinde a fi mai potrivită rezolvarea 
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negativă pentru infractor.31 Astfel, soluŃia ipotezei de eroare (singulară) 
inversă de drept penal asupra cauzei de nepedepsire inexistentă / neincidentă 
în mod obiectiv, se va detaşa – sub imperiul legii penale generale din 1968 – 
de rezolvările oferite celorlalte cazuri de eroare (obişnuită sau inversă, de 
fapt sau de drept extrapenal) analizate în raport de acelaşi domeniu, al 
impunităŃii, prin negarea beneficiului acesteia în sarcina infractorului.32 

(14.11.) Potrivit noului Cod penal (2009), se poate ridica problema 
dacă reglementarea acestuia va susŃine menŃinerea acestei soluŃii, sau va 
determina modificarea ei. La prima vedere, rezolvarea argumentată în 
considerarea Codului penal de la 1968 ar trebui modificată, deoarece spre 
diferenŃă de această lege penală generală, noul Cod penal (2009) nu mai 
reglementează expres interdicŃia invocării erorii de drept penal în vederea 
producerii de efecte juridice în materie penală (nu există în art. 30 al noului 
cod o dispoziŃie similară cu aceea din art. 51 alin. 4 al codului de la 1968), 
ba chiar se prevede o dispoziŃie potrivit căreia, într-o anumită privinŃă, se 
egalizează efectul exonerator al erorii de fapt cu acela al erorii de drept, 

                                                           
31 Prin analogie, în susŃinere pot fi invocate şi concluziile desprinse din analiza efectelor 

erorii de drept penal asupra existenŃei / incidenŃei unor cauze justificative. Astfel, în doctrină 
s-a arătat că, deşi „În ipoteza în care autorul crede în mod eronat că acŃionează în prezenŃa 
unei cauze justificative, deşi în realitate condiŃiile pentru reŃinerea acesteia nu erau 
îndeplinite, va exista o aşa-numită cauză justificativă putativă, care potrivit doctrinei române 
produce aceleaşi efecte ca şi o cauză justificativă reală”, această apreciere este valabilă numai 
în măsura în care „(…) eroarea trebuie să poarte fie asupra unui element al situaŃiei de fapt 
(…), fie asupra unei norme juridice extrapenale (…). Dacă, însă, eroarea poartă asupra unei 
norme penale referitoare la cauzele justificative, ea nu poate produce nici un fel de efecte” – 
F. Streteanu, op. cit., p. 579, 580.  

32 Considerăm relevante în acest punct o serie de aprecieri din doctrină care vizează ipoteza 
(asimilabilă, până la un punct, celei aici analizate) a erorii [inverse] asupra unei cauze 
justificative. Avem în vedere, de pildă, următoarea afirmaŃie: „(…) eroarea asupra 
elementelor de fapt ale unei cauze justificative în unele cazuri este asemănătoare cu eroarea 
de fapt în măsura în care se referă la elementele de fapt care, dacă ar exista în realitate, nu 
doar în mintea făptuitorului, ar face să devină incidentă o cauză justificativă [cu alte cuvinte, 
ipoteza are în vedere existenŃa a ceea ce noi considerăm a reprezenta o eroare inversă privind 
o cauză justificativă, sau – altfel spus – acŃionarea în prezenŃa unei cauze justificative putative 
– p.n., M.D.]. Poate exista însă şi o eroare de drept, când făptuitorul comite intenŃionat o faptă 
crezând în mod eronat că în cazul său operează o cauză justificativă. Regulile erorii de drept 
penal [care, potrivit viziunii legiuitorului penal român de la 1968, nu are efecte exoneratoare – 
cel puŃin – asupra caracterului penal al faptei – p.n., M.D.] se aplică şi în cazul în care 
făptuitorul îşi reprezintă greşit limitele în care este incidentă o cauză justificativă (…)” – 
Mariana Boier, Buna-credinŃă în dreptul penal, în Revista de Drept, nr. 3/2005, p. 68. 
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inclusiv de drept penal (art. 30 alin. 533). În realitate, limitările care pot fi 
extrase din formulările întrebuinŃate de noul legiuitor penal în reglementarea 
instituŃiei erorii, credem că justifică menŃinerea soluŃiei pentru care am 
înclinat şi la momentul luării în considerare a legislaŃiei penale generale de 
la 1968, în sensul neadmiterii impunităŃii care s-ar invoca în cazul unei erori 
inverse de drept penal, generatoare a unei cauze de nepedepsire putative.  

Astfel, este de observat, într-adevăr, că în Codul penal din 2009 nu se 
regăseşte expres inserată prevederea din art. 51 alin. 4 al codului din 1968, 
care excludea producerea de efecte juridice (cel puŃin dintre acelea legate de 
caracterul penal al faptei) în favoarea subiectului activ al faptei incriminate 
comise, ca urmare a invocării erorii de drept penal. Se mai poate, însă, 
observa, că în alin. 4 al art. 30 din noua lege penală generală (din 2009), 
există o dispoziŃie care nu exista expres în Codul penal din 1968, referitoare 
la asimilarea erorii de drept extrapenal cu eroarea de fapt (cel puŃin în 
privinŃa producerii efectului de excludere a infracŃiunii, ori a caracterului 
agravat al acesteia).34 Este lesne de constatat că această regulă în materia 
erorii nu era, însă, necunoscută până la apariŃia noului Cod penal (din 2009), 
ci că ea se deriva, de către doctrină şi jurisprudenŃă, dintr-o interpretare per a 
contrario a art. 51 alin. 4 din codul de la 1968. Cum în codul nou (2009) este 
expres prevăzută această regulă, trebuie punctat faptul că raŃionamentul 
interpretării per a contrario funcŃionează, în mod egal, inclusiv în sens 
invers, astfel încât din prevederea art. 30 alin. 4 C. pen. 2009 putem deduce, 
per a contrario, că dispoziŃiile alin. 1-3 ale articolului (eroarea exoneratoare 
de caracter penal, ori de răspundere penală agravată) nu sunt incidente în 
cazul unei erori de drept penal! Aceasta pentru că nu există nicio dispoziŃie 
expresă care să prevadă cu titlu de regulă faptul că eroarea de drept penal 
este general admisibilă în materia producerii de efecte juridice în dreptul 
penal.  

AdmiŃând, aşadar, ca regulă (asemănătoare cu aceea inserată în Codul 
penal de la 1968) această soluŃie referitoare la lipsa efectelor erorii de drept 
penal, observăm că în următorul alineat al art. 30 este inserată o prevedere 
care permite erorii inevitabile asupra caracterului ilicit al faptei să producă 
                                                           

33 Potrivit art. 30 alin. 5 din noul Cod penal (2009), se dispune: „Nu este imputabilă fapta 
prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a 
caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în nici un fel evitată”.  

34 Potrivit art. 30 alin. 4 din noul Cod penal (2009), se dispune: „Prevederile alin. (1)-(3) se 
aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziŃii legale extrapenale”. 
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efecte exoneratoare de imputabilitate (excluzând, deci, infracŃiunea), fără 
precizarea tipului acestei erori. Cum necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a 
caracterului ilicit al faptei poate proveni atât dintr-o eroare de fapt, cât şi 
dintr-una de drept, extrapenal sau penal (am îndrăzni să afirmăm, chiar, că 
cel mai probabil ea provine, de regulă, dintr-o eroare de drept penal), potrivit 
principiului interpretativ ubi lex non distinquit nec nos distinquere debemus, 
reiese că eroarea invincibilă (inclusiv) de drept penal va fi admisă, potrivit 
Codului penal nou (din 2009), să producă efecte exoneratoare asupra 
instituŃiei fundamentale de drept penal a infracŃiunii. Avem rezerve în ceea 
ce priveşte posibilitatea extinderii acestui efect exonerator al erorii de drept 
penal, în noua legislaŃie penală, asupra altor instituŃii fundamentale ale 
dreptului penal, precum aceea a pedepsei, astfel încât să se admită 
producerea de efecte juridice (în speŃă: impunitatea) ca urmare a unei erori 
de drept penal manifestată la acest nivel, anume acela al unei cauze de 
nepedepsire. 

Motivăm afirmaŃia de mai sus pe considerentul formulării exprese a 
legiuitorului şi pe caracterul (argumentabil) de excepŃie de la regulă al 
prevederii în cauză, în raport de textul anterior reglementat şi de 
amplitudinea conŃinutului acestuia, relevată prin procedeul interpretării 
logico-raŃionale, folosind argumentul per a contrario. Astfel, ne apare clar 
faptul că legiuitorul noului Cod penal (2009) a acordat relevanŃă erorii de 
drept penal numai în măsura în care aceasta ar atrage o „necunoaştere sau 
cunoaştere greşită a caracterului ilicit” al faptei [evidenŃierea noastră – 
M.D.]. Or, în ceea ce priveşte agentul care adoptă o conduită incriminată, 
considerând greşit (ca urmare a unei necunoaşteri sau cunoaşteri greşite a 
legii penale) că există sau îi este incidentă o cauză de nepedepsire, nu se 
pune problema unei erori cu privire la caracterul ilicit al faptei, ci a uneia cu 
privire la caracterul pedepsibil al acesteia; individul ştie că săvârşeşte o 
infracŃiune (aşadar, o faptă ilicit ă din punct de vedere penal), dar crede că nu 
va putea fi pedepsit pentru aceasta, datorită unei dispoziŃii legale penale care, 
în realitate, nu există, sau nu este aplicabilă în respectiva ipoteză concretă.  

Nu există, aşadar, nimic, în această ipoteză, care să justifice reŃinerea 
incidenŃei (şi extinderea sferei de aplicare) a art. 30 alin. 5 din noul Cod 
penal (2009), deoarece caracterul ilicit (penal) şi caracterul pedepsibil al unei 
fapte reprezintă două caracterizări juridice, instituŃionale, diferite, iar a 
pretinde altfel ar însemna o dovadă de necunoaştere de care nu poate fi 
acuzat nici legiuitorul, fără a-l ofensa. Drept urmare, reiese că regula clasică 
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în materia erorii de drept penal (aceea a neadmiterii sale) este, de principiu, 
menŃinută de noul legiuitor penal, care admite o excepŃie, însă – evident – 
aceasta este de strictă interpretare, anume: eroarea de drept penal poate 
produce efecte exoneratoare numai dacă este inevitabilă (invincibilă, 
neculpabilă) şi a determinat o necunoaştere sau o cunoaştere greşită a 
caracterului ilicit al faptei. În afara verificării cumulative a acestor două 
condiŃii, eroarea de drept penal va rămâne fără efecte juridice şi în noul Cod 
penal (2009). Cu această ocazie, maniera de exprimare a legii exclude 
posibilitatea de utilizare a argumentului a maiore ad minus, ca atare, se 
menŃine soluŃia identificată în raport de legislaŃia penală generală de la 1968 
în privinŃa efectului erorii inverse de drept penal generatoare a unei cauze de 
nepedepsire putative: respingerea acŃiunii acesteia şi negarea beneficiului 
impunităŃii pentru infractor! 

Pentru a mai atenua din caracterul drastic al concluziei atinse, am 
putea încerca să identificăm o valorizare alternativă a acestei împrejurări, 
într-un sens favorabil subiectului activ al infracŃiunii comise. Apreciem că la 
nivelul individualizării judiciare a pedepsei, o astfel de împrejurare ar trebui 
să poată fi valorificată, fie cu titlu de circumstanŃă atenuantă facultativă35, fie 
măcar sub formă de criteriu36 atenuant de individualizare a pedepsei concrete 

                                                           
35 Dar numai în măsura – improbabilă – în care această împrejurare ar putea fi încadrată în 

categoria de „împrejurări legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracŃiunii sau 
periculozitatea infractorului”. Precizarea se impune ca urmare a modificării atitudinii noului 
legiuitor penal român (2009) faŃă de problema circumstanŃelor judiciare, prin raportare la 
reglementarea din Codul penal de la 1968. Astfel, noua reglementare suprimă integral 
posibilitatea instanŃei de a recunoaşte circumstanŃe agravante judiciare şi restrânge aptitudinea 
acesteia de a acorda circumstanŃe atenuante judiciare, prin indicarea limitativă doar a două 
ipoteze potenŃial valorificabile cu acest titlu, primul constând în „eforturile depuse de 
infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinŃelor infracŃiunii”, iar al doilea cel pre-
indicat (art. 75 alin. 2 C. pen. 2009). Dintre acestea, prima ipoteză nu permite nici măcar 
ridicarea problemei unei eventuale încadrări a situaŃiei pe care o avem în vedere, iar a doua nu 
tinde a ridica, nici ea, mari speranŃe în acest sens.  

Doctrina a evidenŃiat deja dezvoltări în sensul indicat în text; pentru acestea, a se vedea, de 
exemplu: A. Vlăşceanu, op. cit., p. 114, 115; S. Bogdan, op. cit. (ConştiinŃa ilicitului …), în 
C.D.P. 1/2006, p. 61; F. Streteanu, op. cit., p. 569; G. Antoniu, în: G. Antoniu (coordonator) 
şi colectiv, op. cit. (vol. I, partea generală), p. 169.  

36 Sub această formă, apreciem că dintre criteriile generale de individualizare a pedepsei 
prevăzut la art. 74 alin.1 C. pen. 2009, cel mai potrivit pentru încadrarea situaŃiei prezente ar 
fi acela de la lit. d), anume: „motivul săvârşirii infracŃiunii şi scopul urmărit”, deoarece 
reprezentarea eronată a existenŃei / incidenŃei unei cauze de nepedepsire fundamentată pe 
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ce se va stabili între limitele abstracte (nemodificate) ale pedepsei prevăzute 
de lege în raport de infracŃiunea săvârşită!37  

[15.] În încheiere Ńinem să precizăm că de la aprecierile şi soluŃia 
avansată în privinŃa ipotezei de eroare inversă de drept penal, cu privire la 
existenŃa sau incidenŃa unei cauze de nepedepsire, o rezervă s-ar putea 
impune în cazul erorii purtând asupra unei norme penale, dar care să fie 
distinctă de cea care conŃine reglementarea cauzei de nepedepsire (în cazul 
de faŃă, ar fi vorba despre situaŃia în care eroare nu ar purta asupra normei 
conŃinând cauza de impunitate, ci a normei penale generale explicative a 
sensului noŃiunii de care se leagă nepedepsirea, anume: „rudă apropiată” – în 
C. pen. de la 1968 – ori „membru de familie” – în noul C. pen., din 2009). În 
acest sens, în doctrină s-a evidenŃiat caracterul potenŃial controversat al 
determinării naturii juridice precise a acestui tip de eroare, existând atât 
varianta potrivit căreia eroarea în cauză este una de drept, chiar una de drept 
penal (evidenŃa indicând aspectul necunoaşterii sau al cunoaşterii greşite a 
existenŃei sau conŃinutului unei prevederi inserate în cadrul legii penale), cât 
şi opinia38 care argumentează încadrarea şi rezolvarea acestui tip de eroare 
ca una asimilată celei de drept extrapenal, producând, aşadar, efectele 
juridice recunoscute în materie penală unei erori de fapt!  

                                                                                                                                        

existenŃa calităŃii de membru de familie (în accepŃiunea noului Cod penal - 2009), are impact 
asupra dimensiunii motivaŃional-decizionale a trecerii la comiterea faptei, date fiind 
raporturile afective pe existenŃa căreia se legitimează recunoaşterea sa, precum şi a finalităŃii 
reprezentate, legată de dorinŃa de a asigura protejarea unor persoane apropiate infractorului. 
Acest criteriu se va putea combina cu acela indicat la lit. g): „nivelul de educaŃie, vârsta, 
starea de sănătate, situaŃia familială şi socială”, căci parte dintre acestea pot fi elemente prin 
prisma cărora să se aprecieze şi explice existenŃa respectivei erori.   

37 În acest sens sunt şi prevederile din proiectul de cod penal elaborat în vederea protejării 
intereselor financiare ale Uniunii Europene, Corpus Juris. În acest sens, a se vedea: Daniel 
NiŃu, Eroarea în concepŃia lui Corpus Juris, în Revista de Drept Penal, nr. 1/2007, p. 98-115.  

38 G. Antoniu, op. cit., p. 321  (în lucrarea monografică asupra vinovăŃiei penale), respectiv 
p. 25 (în articolul din R.D.P. nr. 1/1995). Autorul specifică: „Este discutabil în doctrină dacă 
eroarea asupra legii penale, alta decât cea încălcată şi la care face referire norma de 
incriminare, constituie o eroare de drept sau o eroare de fapt. Părerea majoritară este că ne 
aflăm în faŃa unei erori de fapt” (trimiterea fiind efectuată la doctrina italiană, în care – trebuie 
spus, ca o nuanŃă de care poate depinde soluŃia corectă – este vorba despre conceptul de 
„eroare asupra faptei / faptului”, iar nu despre „eroare de fapt”, primul concept fiind admis ca 
fiind mai cuprinzător decât cel secund; în acest sens, a se vedea: A. Vlăşceanu, op. cit., p. 91-
95).  
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ImportanŃa determinării exacte a naturii juridice a unei asemenea 
forme de eroare este, credem, evidentă, prin raportare la implicaŃiile pe care 
le-ar putea produce într-o ipoteză ca aceea analizată în cadrul de faŃă. Astfel, 
admiterea caracterului acestei erori ca fiind una de drept penal va implica, în 
conformitate cu dezvoltările anterioare, în principiu, soluŃia inadmisibilităŃii 
luării sale în considerare, în vederea producerii de efecte juridice de 
impunitate asupra infractorului (în cazul unei erori inverse), pe când, în 
ipoteza identificării sale ca o formă specifică de eroare, asimilabilă celei de 
drept extrapenal şi astfel – implicit – celei de fapt, infractorul va putea 
beneficia de impunitate ca urmare a unei astfel de erori (inverse).  

În speranŃa unei provocări care va fi acceptată de doctrină, în vederea 
unei binevenite clarificări a acestei din urmă chestiuni, vom pune capăt aici 
studiului astfel elaborat, exprimându-ne o simplă înclinaŃie în a considera 
acest fel de eroare, totuşi, ca fiind una de drept penal39, prin aceea că poartă 
asupra unei norme aparŃinând formal dreptului penal (dacă asemenea norme 
sunt invocate în doctrină tocmai pentru a evidenŃia un aspect de manifestare 
al autonomiei dreptului penal – autonomia conceptuală – ar fi oarecum 
bulversant ca tocmai ele să nu fie apreciate drept norme propriu-zis penale, 
astfel încât eroarea asupra lor să fie asimilată unei erori asupra de drept... 
extrapenal!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 În acelaşi sens, prin raportare la prevederea din art. 51 alin. 4 C. pen. de la 1968 

(coroborată cu dispoziŃia din art. 141, explicativă asupra noŃiunii de „lege penală”), a se 
vedea: F. Streteanu, op. cit., p. 583, 584; A. Vlăşceanu, op. cit., p. 94. 
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