Ghid de utilizare
Structura acestei cărți este una dintre cele mai complexe din colecția Sinteze și
Grile. Această lucrare a fost concepută în așa fel încât, prin calitatea, cantitatea și
structurarea informației, deopotrivă, să vină în ajutorul celor care se pregătesc pentru
admiterea în profesie.
Datorită complexității și iminenței modificărilor legislative prevăzute în Legea de
modificare a Codului penal, această lucrare cuprinde comentarii și corelații pe baza
dispozițiilor acesteia. Pentru a ne asigura că cele concepute de noi apar la fel de
simplu de citit și pentru dumneavoastră, vă prezentăm în continuare un „ghid de
utilizare” a cărții.

acest comentariu este
afectat de modificarea
legislativă

- prevederea de către norma de incriminare a unui scop nu
implică în mod automat că fapta nu poate fi comisă decât cu intenție
directă, existența scopului nefiind în sine incompatibilă cu posibilitatea
comiterii faptei cu intenție indirectă (de pildă, infracţiunea de furt la care
legea prevede scopul poate fi comisă fie cu intenţie directă, fie cu
intenţie indirectă); nu prezintă importanță dacă scopul urmărit a fost
atins sau nu prin săvârșirea activității infracționale; în aceste cazuri
infracțiunea este săvârșită cu intenție calificată.

- pentru garantarea executării pedepsei amenzii, procurorul,
judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pot lua măsuri
asigurătorii.

modificare legislativă
care afectează
comentariul marcat
modificare legislativă
principală care se referă
la incidenţa legii asupra
unor instituţii
de drept penal

1
Prin Legea de modificare a NCP au fost operate 19 modificări în
materia Dreptului penal, Partea generală, care vor fi evidențiate şi explicate pe
parcursul lucrării. Deşi intenţia afirmată a legiuitorului a fost aceea a transpunerii unor Directive UE şi a deciziilor Curţii Constituţionale se poate lesne
remarca faptul că obiectul urmărit a fost atins, în linii mari, numai în parte.

Prin Legea de modificare a NCP s-a renunţat la ipoteza
prevăzută de art. 39 alin. (2) NCP referitoare la înlocuirea pedepsei
închisorii cu pedeapsa detențiunii pe viață, atunci când s-au
stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la
pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte
pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult
maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una
dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 20 de ani sau mai mare.
Dispoziţiile art. 39 alin. (2) NCP au fost modificate prevăzându-se
că prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) nu se poate depăşi
totalul pedepselor stabilite de instanţă pentru infracţiunile concurente.
Această dispoziţie poate fi justificată în cazul în care mai multe
infracțiuni concurente sunt comise în stare de pluralitate intermediară
ori în ipoteza stabilirii pedepsei rezultante când pentru infracţiunile
concurente s-a aplicat pedeapsa amenzii, nu şi în ipoteza în care
infracţiunile concurente sunt sancţionate numai cu închisoarea. În acest
caz, din moment ce sporul maxim ce poate fi stabilit este de 1/3 din
totalul pedepselor neaplicate, pedeapsa rezultantă va fi întotdeauna mai
mică decât cumulul aritmetic al pedepselor.

