
 

Cuvânt-înainte 

Lucrarea intitulată „Participaţia penală” reprezintă o monografie 
închegată asupra unei instituţii importante a Dreptului penal, cu largi 
implicaţii teoretice şi de practică judiciară. 

Problematica analizată în această lucrare nu a mai fost analizată cu 
caracter monografic în literatura de specialitate, astfel că o asemenea 
cercetare este binevenită şi menită să îmbogăţească doctrina penală. 

Lucrarea este structurată în şase titluri care se împart în capitole şi 
alte subdiviziuni, oferind cadrul unei prezentări sistematizate a pro-
blemelor teoretice şi de practică judiciară în materia participaţiei 
penale şi a conexităţilor acesteia cu alte instituţii de Drept penal. 

În cuprinsul lucrării, autoarea a valorificat corect bibliografia teo-
retică şi de practică judiciară, conferind cercetării un real caracter de 
îndrumar teoretic şi practic în materia pluralităţii de infractori. 

Titlul întâi al tezei este destinat examinării aspectelor generale ale 
participaţiei penale şi este structurat în trei capitole şi alte subdi-
viziuni. 

În capitolul I sunt prezentate aspecte generale privind calitatea de 
subiect activ al infracţiunii şi sunt examinate problemele ce privesc 
natura şi condiţiile de existenţă generale şi speciale ale subiectului 
activ. O atenţie specială este acordată persoanei juridice ca subiect 
activ al infracţiunii şi condiţiilor în care poate fi antrenată răspun-
derea penală a acesteia. 

Capitolul II din titlul I este destinat prezentării unor aspecte gene-
rale privind pluralitatea de infractori şi examinării formelor acesteia: 
pluralitatea naturală, pluralitatea constituită şi pluralitatea ocazională 
de infractori. 

În examinarea formelor pluralităţii de infractori, autoarea a urmărit 
reglementările din codurile penale moderne ale României, începând cu 
cel din 1865 şi continuând cu Codul penal Carol al II-lea (1937) şi 
Codul penal în vigoare. Susţinerile teoretice sun ilustrate cu practică 
judiciară bine aleasă, iar literatura juridică străină în materie este 
valorificată deplin. 
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În capitolul al III-lea cu care se încheie titlul I din teză este pre-
zentată participaţia penală ca formă a pluralităţii de infractori şi sunt 
cercetate: noţiunea, aspecte de drept comparat în materia participaţiei, 
necesitatea reglementării participaţiei, condiţiile, felurile şi temeiul 
juridic al participaţiei. În examinarea fiecărui aspect se remarcă preo-
cuparea autoarei de a oferi cât mai multe informaţii despre instituţia 
cercetată: reglementarea din dreptul altor ţări şi reglementările care  
s-au succedat în ţara noastră, observând de fiecare dată ce este nou şi 
valoros pentru evoluţia reglementării. 

Titlul II intitulat „Formele participaţiei penale” este cel mai întins 
al lucrării şi este destinat examinării, în patru capitole distincte, a pro-
blemelor ce privesc: autoratul şi coautoratul, instigarea, complicitatea 
şi participaţia improprie. 

În capitolul I din titlul II sunt examinate problemele ce privesc 
autoratul şi coautoratul. După precizarea noţiunilor, autoarea se 
preocupă de prezentarea sistematizată a caracterului necesar al auto-
ratului şi de condiţiile de existenţă a acestuia. 

Problemele controversate din doctrină şi legislaţie în legătură cu 
coautoratul la infracţiunile din culpă ori la infracţiunile praeterin-
tenţionate nu sunt ocolite de către autoare, ci abordate cu mult curaj, 
de pe poziţie atât a teoreticianului, cât şi a practicianului magistrat cu 
multă experienţă, iar opiniile la care achiesează ori pe care le propune 
sunt întemeiate şi argumentate convingător. Menţionez, de asemenea, 
că autoarea analizează problemele teoretice şi de practică judiciară 
ale coautoratului cu privire la unele infracţiuni concrete, ca: pruncuci-
derea, violul, prostituţia, dezertarea, furtul de folosinţă, conducerea 
unui autovehicul pe drumurile publice fără permis ş.a., iar concluziile 
la care ajunge sunt temeinic motivate. 

Capitolul al II-lea este consacrat prezentării problemelor ce pri-
vesc instigarea. În subdiviziuni distincte sunt examinate aspecte de 
ordin istoric ale reglementării instigării, începând cu Codul penal de 
la 1864, care folosea pentru instigare denumirea de provocare, conti-
nuând cu reglementarea din Codul penal Carol al II-lea şi Codul 
penal actual. 

Se remarcă preocuparea autoarei de a prezenta pa larg reglemen-
tările actuale ale instituţiei instigării, problemele teoretice şi de prac-
tică judiciară ale acestor reglementări, ca şi aspectele de drept compa-
rat în ce priveşte agentul provocator, care este un instigator prefăcut 
şi care, acţionând cu acceptul autorităţii, nu va răspunde penal. Susţi-
nerile teoretice sunt ilustrate cu practica judiciară a instanţelor din 
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Braşov, unde autoarea funcţionează ca magistrat judecător la Curtea 
de Apel.  

Spaţiu întins din acest capitol este acordat prezentării instigării în 
reglementarea Codului penal actual, unde sunt examinate condiţiile 
de existenţă a instigării, felurile acesteia, interacţiunea instigării cu 
alte instituţii de Drept penal. Susţinerile teoretice sunt ilustrate pe larg 
cu practica judiciară adecvată. 

În capitolul al III-lea este examinată complicitatea, formă secun-
dară a participaţiei penale. Examinarea acestei instituţii se face după 
acelaşi model ca şi al celorlalte forme ale participaţiei penale, fiind 
cercetate: aspectele generale, definiţia complicităţii, istoricul regle-
mentării, insistând pe dispoziţiile prevăzute în Codul penal de la 
1864, în Codul penal Carol al II-lea şi în Codul penal actual; condi-
ţiile complicităţii, felurile acesteia; complicitatea în raport cu infrac-
ţiunea continuată ori cu infracţiunea de obicei. 

Se remarcă preocuparea constantă a autoarei de a ilustra cu prac-
tică judiciară problemele examinate în lucrare, demonstrând o 
cunoaştere temeinică a doctrinei şi practicii judiciare în materia 
complicităţii. 

În capitolul IV, cu care se încheie titlul II al tezei, este examinată 
participaţia improprie, instituţie nouă a dreptului penal consacrată 
prin dispoziţiile actualului Cod penal român. 

Reglementarea participaţiei improprii a fost posibilă prin schim-
barea concepţiei asupra participaţiei, care reprezintă o contribuţie la 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, şi nu la săvârşirea 
unei infracţiuni care impunea calificarea faptei ca infracţiune în 
raport cu autorul ei. 

În lucrare sunt examinate dispoziţiile art. 31 C. pen. care regle-
mentează participaţia improprie, subliniind dependenţa actelor de par-
ticipare de fapta autorului nemijlocit, condiţiile legale şi speciale ale 
participaţiei improprii, particularităţile acestei participaţii. Titlul III al 
tezei este consacrat prezentării problemelor ce privesc aplicarea pedep-
sei în cazul participaţiei penale. Sunt examinate corect şi la nivel ştiin-
ţific ridicat problemele ce privesc individualizarea judiciară a pedep-
selor în cazul participaţiei penale, pedepsirea participanţilor în regle-
mentările care s-au succedat, criteriile de individualizare şi folosirea 
acestora. În lucrare sunt prezentate problemele ce privesc aplicarea 
pedepsei în cazul participaţiei proprii, subliniind influenţa pe care o 
au circumstanţele personale şi cele reale asupra pedepsei pentru par-
ticipanţi. 
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Titlul III al lucrării se încheie cu tratamentul penal al participaţiei 
improprii, astfel cum este instituit prin dispoziţiile Codului penal în 
vigoare. 

Titlul IV al lucrării este destinat examinării problemelor ce pri-
vesc incidenţa participaţiei penale cu alte instituţii de Drept penal. 
Astfel, sunt prezentate: amnistia, graţierea şi prescripţia răspunderii 
penale în incidenţa acestora cu participaţia penală, ca şi problemele 
ce privesc aplicarea legii penale în timp în materia participaţiei 
penale. Examinarea făcută în acest titlu a instituţiilor cu care poate 
avea incidenţă participaţia penală este corectă, fundamentată ştiinţific 
şi demonstrează o bună pregătire teoretică şi practică a autoarei. 

În titlul V al lucrării sunt prezentate aspecte de drept procesual 
penal privind participaţia penală. Sunt examinate probleme ce privesc 
disponibilitatea în procesul penal, cu referire specială la plângerea 
prealabilă; extinderea procesului penal cu privire la alte persoane; 
competenţa de soluţionare a cauzelor în materia participaţiei penale; 
reguli de prorogare a competenţei; asistenţa juridică acordată în 
aceeaşi cauză inculpaţilor cu interese contrare; schimbarea încadrării 
juridice; efectul extensiv al apelului; efectul extensiv al recursului. 

Prin prezentarea unor aspecte procesuale ce privesc participaţia 
penală, autoarea a oferit dovada unei pregătiri profesionale deosebite 
şi a înclinaţiei de cercetător ştiinţific al instituţiilor de Drept penal şi 
Drept procesual penal. 

Lucrarea se încheie cu titlul VI, în care autoarea prezintă elemente 
de drept comparat, tipuri de reglementări ale participaţiei penale în 
funcţie de calificările pe care le recunosc pentru participanţi. 

În concluzie, lucrarea reprezintă o cercetare ştiinţifică deosebită 
asupra unei instituţii importante a Dreptului penal. 

Prin valorificarea deplină a unei literaturi juridice de specialitate 
române şi străine, autoarea a reuşit să prezinte corect şi închegat pro-
blematica participaţiei penale. Susţinerile teoretice sunt ilustrate cu o 
bogată practică judiciară, publicată şi nepublicată. 

Lucrarea este scrisă într-un stil clar, precis, dovedind că autoarea 
nu este la primul demers ştiinţific şi că stăpâneşte deplin terminologia 
juridică pe care o foloseşte, iar experienţa de magistrat judecător şi-a 
pus amprenta benefică asupra demersului ştiinţific pe care l-a realizat. 

 
Prof. univ. dr. Constantin Mitrache 
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