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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

 

Începând cu Ioan Tanoviceanu (1858-1917), membru corespondent al 
Academiei Române (1897), întemeietorul ştiin ei dreptului penal român, 
continuând cu Vintil  Dongoroz (1893-1976), în contextul interbelic şi cel al 
activit ii desf şurate în cadrul Institutului de Cercet ri Juridice, şi pân  la 
George Antoniu (1929-2014), cercetarea ştiin ific  de anvergur  în dome-
niul dreptului penal a putut s  se afirme într-o perspectiv  global  asupra 
materiei numai printr-o abordare colectiv , sub formula operei magna a 
unui magistru ini iator, completat , dezvoltat  şi mai ales „adus  la zi” de 
un grup entuziast de discipoli. Dup  mai multe experien e de acest gen, 
am ajuns, ast zi, prin lucrarea de fa , la un nou proiect de aceast  natur . 

Dintre lucr rile pe care profesorul George Antoniu nu a mai reuşit s  le 
încredin eze tiparului în timpul vie ii, Tratatul de drept penal român poate fi 
considerat  aceea la care profesorul a lucrat cel mai mult, a c rei apari ie 
şi-a dorit-o cel mai mult şi pe care, în mod numai aparent paradoxal, a 
l sat-o cel mai mult în urma altor opere (nu individuale, ci colective!) a 
c ror finalizare o socotea prioritar  în raport cu interesele generale ale tim-
pului. Acoperind materia p r ii generale a dreptului penal român, manu-
scrisul încredin at Institutului de Cercet ri Juridice cuprinde dou  volume. 
Primul, referitor la aşa-numita parte introductiv  în studiul dreptului penal şi 
la aplicarea legii penale, a putut fi completat şi actualizat în cea mai mare 
parte de c tre autorul însuşi în decursul anilor 2012-2014. Dup  o ultim  
lectur  de ansamblu efectuat  de domnii prof. univ. dr. Ilie Pascu, dr. Ion 
Ifrim şi dr. Tudor Avrigeanu, el poate vedea ast zi lumina tiparului aşa cum 
a fost conceput şi elaborat de c tre profesorul Antoniu, iar cititorul va putea 
remarca imediat c  fa  de maniera obişnuit  de abordare deopotriv  
calitativ  şi cantitativ  a materiei ne afl m în fa a unei opere care readuce 
în cultura penal  româneasc  experien a şi spiritul marelui Tratat de drept 
penal şi de procedură penală al lui Ioan Tanoviceanu din urm  cu aproape 
un secol.  

Aşa cum se ştie, acest Tratat a reprezentat rodul str daniilor unei 
„echipe” de tineri penalişti români precum Vintil  Dongoroz, Corneliu 
Chiseli , Eugen Decusar  ori Ştefan Laday care au luat asupra lor sarcina 
actualiz rii, aprofund rii şi public rii unei lucr ri r mase pân  ast zi f r  
egal în literatura noastr  de specialitate. Felul în care profesorul Antoniu 
şi-a conceput propriul s u opus magnum sugereaz  c , mai mult chiar 
decât manualul de Drept penal publicat de Vintil  Dongoroz în 1939, 
tratatul lui Tanoviceanu a reprezentat nivelul de referin  care trebuia 
egalat şi dep şit. Ducerea la bun sfârşit a acestei opere reprezint  de 
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acum sarcina asumat  de c tre membrii Departamentului de drept penal 
„Vintil  Dongoroz” din cadrul Institutului de Cercet ri Juridice. P r ii 
generale îi vor fi consacrate urm toarele dou  volume, cuprinzând Teoria 
generală a infracţiunii şi Sancţiunile de drept penal, materii care în 
manuscrisul originar sunt tratate înc  pornind de la Codul penal din 
1968/1969 şi a c ror abordare nu a mai putut fi actualizat  şi revizuit  în 
acord cu nivelul atins de c tre prezentul volum. Acestora le vor urma alte 
trei volume care s  acopere materia p r ii speciale a dreptului penal, 
ajungându-se astfel la o lucrare care s  acopere întreaga materie 
reglementat  de Noul cod penal din 2009/2014. Dedicat  în permanen  
marilor lucr ri colective şi proiectelor institu ionale, opera ini iatorului 
acestui nou Tratat de drept penal român ar fi încununat  astfel, la rândul 
ei, printr-o oper  colectiv , trecând mai departe ştafeta progresului juridic 
în domeniul dreptului penal. 

Cu aceste gânduri, deplin  încredere în promi torul proiect şi spe-
ran a împlinirii sale, încredin m tiparului primul volum al Tratatului, datorat 
colegului şi profesorului nostru, George Antoniu. 

 
Bucureşti, 30 martie 2015 
 

Prof. univ. dr. Mircea Duţu 
Directorul Institutului de Cercetări Juridice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITLUL I. ORDINEA NATURAL  ŞI COMUNIT ILE PRIMITIVE 7 

 

Ti t lu l  I  

I. Ordinea naturală şi comunităţile primitive 

CAPITOLUL I 

ORDINEA NATURALĂ ŞI CONSTRÂNGEREA 
NATURALĂ 

 
 

1. Se ştie c  omul primitiv a fost supus legilor naturii nu numai în ce 
priveşte propria sa transformare biologic  dintr-o specie de primate pân  
la nivelul de homo sapiens, dar şi mai departe, întreaga sa comportare 
pentru satisfacerea nevoilor vitale a fost supus , o lung  perioad , constrân-
gerii naturale, ac iunii legilor naturii. 

Chiar dac  îşi explica aceste schimb ri ale mediului ambiant prin 
interven ia unor for e supranaturale, fabuloase care produceau lumina şi 
întunericul înconjur tor, ziua şi noaptea sau schimb rile datorate anotim-
purilor ori climei din zona unde locuia, existen a acestor fenomene l-au 
determinat pe om s -şi ia m suri s  se adapteze, s  întrerup  activit ile 
zilnice din cauza întunericului, a nop ii, ori s  g seasc  un ad post sau 
s -şi acopere corpul pentru a rezista în fa a unor fenomene ale naturii care 
ar fi putut s -i d uneze integrit ii corporale. 

Tot astfel, nevoia de hran  şi neputin a de a o procura în mod indivi-
dual, l-au silit pe om s  se asocieze cu al ii şi s  se în eleag  între ei 
asupra modului de a ac iona, eficien a ac iunii lor fiind condi ionat  tocmai 
de conlucrarea în vederea realiz rii unor scopuri imediate, vitale pentru 
existen a fiec rui individ1. 

Tot astfel, înc  din etapa cea mai îndep rtat  din istoria omenirii, când 
fiin a uman  abia îşi însuşea mersul biped, ceea ce îi d dea posibilitatea 
unei viziuni mai cuprinz toare asupra mediului înconjur tor, este de pre-
supus c  greut ile existente, ca şi lupta cu for ele vr jmaşe ale naturii i-au 
determinat pe oameni s  se uneasc  şi s  ac ioneze în grup2, individul 
izolat neputând supravie ui condi iilor primitive de via . 

                                            
1 Aceeaşi idee şi la profesorul Vintil  Dongoroz, când sus ine c  omul este predispus 

la ac iune prin firea lucrurilor, nevoile sale trupeşti şi sufleteşti silindu-l s  ac ioneze.  
V. Dongoroz, Drept penal (Tratat), Bucureşti, 1939, p. 5. 

2 Un asemenea grup l-a constituit la început familia compus  din descenden ii unui 
str moş comun, între membrii familiei fiind respectate regulile elementare naturale impuse 



8 TRATAT DE DREPT PENAL. VOLUMUL I 

2. Aşadar, omul primitiv nu s-a n scut cu o înclina ie, tendin , predis-
pozi ie s  ac ioneze în grup, ci aceasta i-a fost impus  de nevoile mate-
riale foarte concrete şi stringente care l-au obligat s  ac ioneze astfel, 
s dind în el treptat înclina ia, predispozi ia de a ac iona în grup. 

Tr s turile personale, individuale ale membrilor grupului în m sura în 
care nu satisf ceau interesele colective, nu aveau de regul  nicio semni-
fica ie şi nicio influen  asupra grupului primitiv. Ca atare, nu s-ar putea 
vorbi, în aceast  perioad  de existen  a omenirii, de conflicte în cadrul 
grupului, de reac ii şi contrareac ii împotriva unor manifest ri negative în 
comunitatea primitiv , decât ca rare excep ii. Satisfacerea nevoilor mate-
riale de existen  ale grupului primitiv neputând fi realizat  decât prin reu-
nirea eforturilor tuturor membrilor grupului a s dit în ei spiritul de solida-
ritate, de ajutor reciproc şi de abnega ie, ca şi curajul pentru ap rarea inte-
reselor comune. Buna convie uire a membrilor grupului fiind o condi ie a 
îns şi existen ei colective era urm rit  cu stricte e şi realizat  prin eforturile 
întregului grup, fiecare membru al grupului sim ind instinctiv c  orice sl bi-
ciune, lips  de coeziune ar conduce inevitabil la autodesfiin area grupului 
primitiv. 

Aceia care au cunoscut şi au relatat (de exemplu: Karl May, Ilf şi 
Petrov) despre via a şi rela iile din cadrul triburilor de piei roşii de pe conti-
nentul nord-american au r mas uimi i de unitatea şi coeziunea acelor 
comunit i, ca şi de moravurile, obiceiurile lor, caracterizate prin umanism, 
respect reciproc şi spirit de colaborare. 

3. Existen a unor strânse rela ii de cooperare şi ajutor reciproc între 
membrii grupului primitiv fiind o necesitate natural , vital  i-a obligat pe 
oamenii acelor timpuri s  evalueze lucid în ce m sur  unele ac iuni erau 
convenabile grupului social, iar altele mai pu in şi s  aprecieze în raport cu 
aceste criterii valoarea ac iunilor fiec ruia dintre membrii grupului. O ase-
menea evaluare a ac iunilor membrilor grupului primitiv în raport cu gradul 
în care erau satisf cute sau nu interesele generale se impunea cu nece-
sitate, deoarece comunitatea nu era în m sur  s  admit  abateri de la 
îndeplinirea obliga iilor care reveneau fiec rui membru, condi iile materiale 
ale timpului neîng duind ca unii membri s -şi aduc  o contribu ie mai 
redus  sau deloc la nevoile comunit ii. 

Atunci când, în mod excep ional, ac iunea unor membri ai societ ii de-
venea neconvenabil  sau primejdioas  avea loc, în mod firesc, o reac ie 
din partea grupului social, care în felul acesta îşi asigura existen a şi 
continuitatea. 

4. Interesul supravie uirii grupului social impunea aşadar luarea de 
m suri care s  previn  ac iunile neconvenabile. Via a îns şi le-a ar tat 

                                                                                                                 

de condi iile precare ale existen ei lor. Mai multe familii formau un clan, iar mai multe 
clanuri formau un trib.  
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oamenilor primitivi nu numai c  omul nu poate tr i izolat, ci numai în socie-
tate, dar şi c  supravie uirea oric rei societ i este strâns legat  de ideea 
de ordine şi disciplin , de respectare a unor reguli de conduit , condi ie 
hot râtoare a existen ei grupului social şi a fiec rui membru în parte.  

Ordinea social  primitiv  presupunea, prin urmare, unele reguli de 
conduit  care prescriau fiec rui membru al grupului ceea ce era permis 
sau nepermis în societate. De asemenea, ordinea social  implica m suri 
de restabilire a echilibrului social atunci când a fost alterat prin neobser-
varea regulilor de mai sus. Am spune c  ordinea social  presupunea prin 
concept reguli de purtare (precepte), dar şi m suri de reac ie contra celor 
recalcitran i (sanc iuni).  

5. Societatea primitiv , ca orice grup social, pe m sur  ce evolua a 
creat şi condi iile unor manifest ri contradictorii în sânul s u. Spiritului de 
solidaritate, de în elegere şi respect reciproc impus de nevoile comune de 
supravie uire şi dominant o lung  perioad  i s-au opus treptat anumite 
tendin e anarhice, de indisciplin  şi dezordine din partea unor membri ai 
grupului, consecin  a deosebirilor fizice şi psihice care existau între 
aceştia, şi care puteau lua şi forma unor impulsuri, tendin e, motiva ii 
str ine intereselor întregului grup. Împotriva acestor ac iuni neconvenabile 
grupului social şi de natur  s  sl beasc  coeziunea sa intern , f cându-l 
vulnerabil nu numai în raport cu satisfacerea nevoilor vitale din untrul 
grupului, dar şi în raport cu necesitatea ap r rii contra comunit ilor 
vr jmaşe din exterior, care ar fi urm rit nimicirea şi desfiin area grupului1, 
acesta era silit s  reac ioneze. Din aceste necesit i a ap rut impulsul, 
instinctiv la început, al grupului social spre organizare şi statornicire a unei 
ordini în rela iile dintre membrii s i (adic  în raporturile dintre membrii 
grupului social) şi încurajarea ac iunilor convenabile intereselor grupului 
paralel cu combaterea acelor comport ri neconvenabile, de adversitate din 
partea unor membri recalcitran i. 

6. Ordinea social  primitiv  a fost asigurat  la început prin reguli de 
comportare tradiţionale (cutumiare) a c ror nerespectare atr gea o form  
de constrângere natural . De asemenea, ordinea social  primitiv  era 
asigurat  prin prescrip iile religioase, şi mai târziu prin preceptele morale, 
fiecare din aceste categorii de reguli ac ionând în strâns  leg tur  sau 
succesiv, asigurând în modalit ile lor specifice ordinea în rela iile sociale, 
convie uirea paşnic  a membrilor grupului social. 

Faptele care respectau regulile primitive de ordine şi disciplin  erau 
considerate fapte permise (licite, de la liceo, care înseamn  permis) şi, 
dimpotriv , faptele care înc lcau aceste reguli erau ilicite (nepermise). În 
raport cu caracterul regulii înc lcate putea exista un ilicit cutumiar, un ilicit 
religios sau moral. Acest ilicit se înf işa într-o form  abstractă în m sura 

                                            
1 V. Dongoroz, Tratat, p. 7. 
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în care avem în vedere regula de conduit  care trebuia respectat  şi într-o 
form  concretă, dac  ne referim la fapta concret  prin care s-ar fi înc lcat 
regula de conduit  cutumiar , religioas  sau moral .  

Identitatea nevoilor materiale vitale şi a solu iilor limitate oferite de 
natur  pentru satisfacerea acestor necesit i în cadrul ordinii naturale a 
f cut s  apar  în via a comunit ilor primitive anumite practici vitale, a 
c ror repetare a devenit o obişnuin , constituind adev rate reguli (obice-
iuri) pe care membrii grupului le respectau, deoarece erau rezultatul unei 
lungi experien e de via  a multor genera ii, preluarea lor dovedindu-se 
util  pentru satisfacerea nevoilor vitale ale grupului.  

7. Evolu ia particular  a acestei specii de primate din care se trage 
omul s-a datorat şi capacit ii naturale a acestor vie uitoare de a desprinde 
înv minte din experien a proprie de via  şi de a transmite mai departe 
regulile şi obiceiurile noi dobândite de fiecare genera ie. În felul acesta, 
grupul primitiv a avut putin a s  evolueze şi s -şi perfec ioneze continuu 
modul de existen . Fiecare nou  genera ie nu lua via a de la început, ci 
se folosea de experien a predecesorilor, ad ugând noi şi noi elemente de 
îmbun t ire a traiului primitiv. 

În alt mod membrii grupului primitiv ar fi r mas pe o anumit  treapt  de 
evolu ie biologic , aşa cum au r mas alte categorii de vie uitoare asem -
n toare ca aspect fizic cu cel al primatelor, incapabile s -şi dep şeasc  
condi iile de existen  ini iale şi s  progreseze în ritmul şi cu consecin ele 
benefice pe care le-a atras evolu ia fiin ei umane.  

8. O tr s tur  caracteristic  a comunit ii primitive a fost şi temerea 
instinctiv  c  nerespectarea cerin elor naturale de via  ar putea s  duc  
la autodesfiin area îns şi a comunit ii. De aceea, în cadrul grupului pri-
mitiv s-a impus de la început o anumit  ordine natural , având la baz  o 
sever  constrângere natural , membrii grupului devenind tot mai conştien i 
de necesitatea obiectiv  a respect rii practicilor naturale vitale care se 
instaurau în via a lor. 

Din temerea instinctiv  a grupului primitiv de autodesfiin are s-a n scut 
şi reac ia membrilor grupului fa  de unii membri care înc lcau practicile 
tradi ionale şi nu se supuneau regulilor tradi ionale de via , implicit neso-
coteau ordinea natural  care se impunea existen ei lor. Pericolul submi-
n rii coeziunii grupului primitiv şi al încet rii supravie uirii acestuia a impus 
necesitatea recurgerii la aplicarea de sanc iuni în via a comunit ii fa  de 
acei membri recalcitran i. 

Justificarea pedepsei, ca atare, nu ar trebui c utat  nici în existen a 
unui drept al grupului primitiv de a pedepsi, lipsind înc  o norm  de drept 
care s  impun  aceasta, dup  cum nu ar putea fi c utat  nici în existen a 
unei puteri primitive de a pedepsi, chiar dac  grupul primitiv de inea o 
autoritate evident  fa  de membrii care ar fi înc lcat regulile, practicile 
tradi ionale. Dar chiar existând o atare putere, necesitatea reac iei sub 
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forma unei sanc iuni a avut un sens mult mai profund, ea d dea expresie 
preocup rii instinctive a grupului primitiv de a-şi asigura supravie uirea, 
dându-şi seama c  orice abatere de la regulile tradi ionale, ca şi de la cele 
nou-instaurate putea conduce la autodizolvarea comunit ii îns şi. În 
aceste condi ii sanc iunea a ap rut ca o reac ie natural  obligatorie contra 
comport rilor negative menite s  conduc  la sl birea coeziunii grupului 
primitiv în fa a numeroaselor for e naturale şi umane potrivnice. 

Aceast  temere instinctiv  s-a transmis din genera ie în genera ie şi 
explic  de ce oamenii acelor timpuri, din nevoia de a ocroti comunitatea 
primitiv , recurgeau cel mai frecvent la alungarea din sânul comunit ii a 
celor vinova i, ceea ce în acele timpuri echivala cu moartea. 

Mult mai târziu, în antichitatea greac , Dracon, unul dintre conduc torii 
Spartei, propunea ca cea mai mic  înc lcare a regulilor cet ii s  fie 
sanc ionat  cu moartea, iar pentru înc lc rile grave, neputând exista o 
pedeaps  mai aspr , socotea c  tot moartea se cuvenea a fi aplicat .  

9. Dar influen a legilor naturii şi existen a unei ordini naturale s-a 
manifestat nu numai în leg tur  cu condi iile exterioare ale existen ei 
indivizilor, ci şi în leg tur  cu propria lor dezvoltare biologic . Experien ele 
cu care se confruntau şi necesitatea de a identifica solu ii concrete de 
rezolvare a variatelor probleme pe care via a primitiv  le punea în fa a lor a 
avut drept consecin  o dezvoltare treptat  a creierului şi a capacit ii 
oamenilor acelor timpuri de a gândi şi de a g si solu ii pentru dep şirea 
greut ilor cu care se confruntau. 

Aceste progrese în dezvoltarea gândirii oamenilor acelor vremuri s-au 
manifestat şi în priceperea lor crescând  de a-şi perfec iona mijloacele de 
dobândire a hranei, de a prelucra metalele, de a se organiza mai bine în 
cadrul comunit ilor primitive şi de a spori eficien a luptei lor cu feno-
menele naturii. În felul acesta activitatea oamenilor primitivi de ob inere a 
celor necesare traiului a devenit mai lesnicioas .  

10. În via a comunit ilor primitive au ac ionat nu numai for e care îi 
determinau pe oameni s  se uneasc  în fa a greut ilor existente şi s  
ac ioneze unitar spre a putea dep şi aceste greut i, dar şi for e l untrice 
contradictorii. 

Se ştie c  oamenii, deşi se nasc în urma aceloraşi procese biologice, 
nu sunt identici ca tr s turi ale personalit ii. Unii oameni se nasc cu o 
constitu ie mai robust , fiind plini de energie, al ii se nasc mai pu in dota i 
sub acest aspect, fiind mai slabi şi cu o energie mai redus . Unii oameni 
se nasc cu un sistem nervos mai bine echilibrat şi sunt mai st pâni pe 
manifest rile lor exterioare, al ii, dimpotriv , au un sistem nervos mai defi-
citar, fiind mai frecvent dispuşi la manifest ri contradictorii şi la exager ri; 
unii oameni se nasc cu o capacitate intelectual  mai mare, fiind capabili s  
se autoevalueze şi s  evalueze corect pe cei din jurul lor, al ii se nasc cu 
un grad mai sc zut de inteligen , gândesc mai greoi, cu întârziere, şi au o 


