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AbstrAct
The specialty principle is the most popular principle used to settle situations bound by concurring criminal 

laws and the only one of the four principles that benefits from a universal recognition in both Romanian and 
foreign doctrine and being frequently applied in judicial practice.

Moreover, the tendency of the Romanian criminal doctrine is that of exclusive use of the specialty 
principle for settling the concurrence of criminal provisions, especially if one of the concurring laws has an 
element of specialization in relation to the other. However, the effect of such a consistent approach did not 
take long to appear in judicial practice, with regard to the relationship between offenses of false testimony and 
aiding and abetting a perpetrator.

In this study we aim to analyze whether indeed the offenses of false testimony and aiding and abetting a 
perpetrator are in a specialized relationship, as established by the supreme court or, conversely, the meaning of 
the principle of specialty should be restricted to what can be called a unilateral specialty.

Keywords: false testimony; aiding and abetting a perpetrator; conflict of criminal laws; concurrence of 
offenses; the specialty principle; unilateral specialty; bilateral or reciprocal specialty; misleading the judicial 
bodies; abusive investigation; the alternative principle.

rezumAt
Principiul specialităţii este cel mai cunoscut principiu de soluţionare a concursului de calificări, fiind 

singurul dintre cele patru principii care beneficiază de o recunoaștere universală atât în doctrina română, cât și 
cea străină, fiind aplicat frecvent și în practica judiciară penală.

De altfel, tendinţa literaturii de specialitate române este aceea de utilizare exclusivă a principiului 
specialităţii pentru soluţionarea conflictului între două sau mai multe norme și, mai ales, atunci când una dintre 
normele aflate în conflict prezintă un element de specializare în raport cu cealaltă. Efectul unei asemenea 
abordări constante a principiului specialităţii nu a întârziat însă să apară în practica judiciară în ceea ce privește 
relaţia dintre infracţiunile de mărturie mincinoasă și favorizare a făptuitorului.

În cadrul acestui studiu ne propunem să analizăm dacă într-adevăr infracţiunile de mărturie mincinoasă 
şi favorizare a făptuitorului se află într-o relaţie de specialitate aşa cum a stabilit instanţa supremă pe calea 
recursului în interesul legii ori, dimpotrivă, înţelesul principiului specialităţii ar trebui restrâns la ceea ce se 
poate denumi specialitate unilaterală. 

Cuvinte-cheie: mărturia mincinoasă; favorizarea făptuitorului; concursul de calificări; concursul de 
infracţiuni; principiul specialităţii; specialitatea unilaterală; specialitatea bilaterală sau reciprocă; inducerea în 
eroare a organelor judiciare; cercetarea abuzivă; principiul alternativităţii.
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I. ASPECTE INTRODUCTIVE
Săvârșirea unei fapte antisociale poate să atragă nu numai vocaţia de aplicare a unei singure norme de 

incriminare, ci și vocaţia de aplicare a unei pluralităţi de norme de incriminare, în special în cadrul unui sistem 
de drept „sufocat” de multitudinea textelor legale aflate în vigoare în același moment ori pur și simplu prin 
săvârșirea unei fapte de o complexitate mai ridicată, ale cărei componente fac obiectul mai multor norme. 
Astfel, în contextul abundenţei de texte legale, dar și al proliferării activităţii infracţionale, s-a născut fenomenul 
concursului de calificări, cunoscut și sub denumirea latină concursus normarum2.

În măsura în care se stabileşte că normele penale care beneficiază de vocaţie de aplicare reglementează 
aceeaşi situaţie de fapt, incompatibilitatea de aplicare efectivă a tuturor acestor norme este subliniată de ceea 
ce doctrina franceză3 denumește principiul calificării juridice unitare. Pe de altă parte, doctrina italiană4 justifică 
aplicarea unei singure norme în temeiul principiului substanţial ne bis in idem. 

Așa se face că judecătorul are obligaţia ca, în procesul de aplicare a legii penale, să procedeze, în baza 
principiului calificării juridice unitare, la calificarea faptei într-o singură normă de incriminare în măsura în 
care aceasta epuizează întreaga activitate infracţională a autorului. Cu alte cuvinte, judecătorul trebuie să ofere 
valoare juridică integrală faptei săvârșite de autor fie prin prisma unei singure norme de incriminare dacă 
aceasta se dovedește a fi suficientă în acest sens, fiind fără relevanţă faptul că și o altă normă penală ar putea 
valorifica conduita autorului, fie prin prisma mai multor norme de incriminare, caz în care se va reţine existenţa 
pluralităţii de infracţiuni.

Simpla identificare a situaţiilor subsumate concursului de calificări nu este suficientă pentru aplicarea 
legii penale, fiind necesară și identificarea normei penale prioritare prin recurgerea la anumite principii de 
soluţionare a conflictului dezvoltate de-a lungul timpului în literatura de specialitate. Dacă în mod obișnuit 
practica judiciară și doctrina penală străine apelează la patru principii de soluţionare a concursului de calificări, 
respectiv specialitatea, subsidiaritatea, absorbţia și alternativitatea, sau doar la unele dintre acestea, în literatura 
noastră de specialitate accentul cade asupra principiului specialităţii. 

Astfel, pornind de la înţelesul oferit concursului de legi penale de către profesorul Vintilă Dongoroz5, sfera 
de aplicare a teoriei concursului de calificări a fost redusă la noţiunea și aplicabilitatea principiului specialităţii, 

2 L.M. Da Rocha, Princípios fundamentais do “concursus normarum”, în Revista da Faculdade de Direito da UFMG nr. 5/1965, 
p. 81.

3 X. Pin, Droit pénal general, ed. a 8-a, Ed. Dalloz, Paris, 2017, p. 239.
4 F. Mantovani, Diritto penale, ed. a 10-a, Ed. Cedam, Padova, 2017, p. 471; G. Ranaldi, F. Gaito, Introduzione allo studio dei 

rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale, în Archivio Penale nr. 1/2017, p. 10.
5 V. Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediţiei din 1939), Ed. Societăţii Tempus și Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, 

București, 2000, p. 101. Conform autorului, există concurs de legi penale ori de câte ori două sau mai multe legi cuprind norme care 
disciplinează, concomitent, aceeași materie, însă una din legi conţine o disciplinare penală generală, pe când cealaltă lege conţine o 
disciplinare penală specială.
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considerat singurul în măsură să soluţioneze conflictul de norme. Opinia a fost însușită și de alţi autori în 
doctrina noastră penală6, care poate fi considerată majoritară în ceea ce privește preferinţa asupra principiului 
specialităţii.

În ceea ce ne priveşte, aplicarea exclusivă a principiului specialităţii şi excluderea tuturor celorlalte 
principii creează premisele soluţionării greșite a concursului de calificări, alimentează confuzia între cele patru 
principii și prezintă riscul extinderii nejustificate a specialităţii în raport de situaţii diferite, cu consecinţa 
pierderii caracterului ori înţelesului unitar asupra principiului. Dintre aceste efecte înţelegem să ne oprim doar 
asupra a ceea ce doctrina italiană denumește specialitate bilaterală sau reciprocă, pe care urmează să o analizăm 
pornind de la infracţiunile de mărturie mincinoasă și favorizare a făptuitorului.

II. RELAŢIA DINTRE INFRACŢIUNILE DE MĂRTURIE MINCINOASĂ ŞI FAVORIZARE 
A FĂPTUITORULUI

Relaţia dintre infracţiunile de mărturie mincinoasă (art. 273 C.pen.) și favorizare a făptuitorului (art. 269 
C.pen.) a făcut obiectul unor discuţii controversate în literatura noastră de specialitate şi în practica judiciară, 
atât din perspectiva concursului de calificări, cât şi din perspectiva concursului de infracţiuni. În esenţă, s-a 
pus problema modalităţii de aplicare a legii penale în cazul în care care ambele infracţiuni primesc vocaţie 
concomitentă de aplicare atunci când persoana audiată ca martor face afirmaţii micinoase sau nu spune tot ce 
știe în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată în scopul împiedicării sau 
îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală ori executării unei pedepse sau măsuri 
privative de libertate. În cele din urmă, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a tranșat definitiv acest conflict în 
favoarea concursului de calificări soluţionat prin aplicarea principiului specialităţii, printr-o decizie obligatorie 
pronunţată pe calea recursului în interesul legii7.

Înainte de a proceda la examinarea deciziei instanţei supreme, considerăm necesară o scurtă incursiune 
în evoluţia istorică a celor două infracţiuni.

Astfel, sub imperiul Codului penal din 1865, mărturia mincinoasă beneficia de mai multe texte legale, 
aplicabile în funcţie de natura cauzelor în care martorul era chemat să depună mărturie (criminală, corecţională, 
poliţienească şi civilă). Dintre acestea, remarcăm art. 287 care avea aplicabilitate în materie criminală (penală), 
fapta fiind sancţionată doar atunci când declaraţia mincinoasă avea un scop precis, fie „în contra acuzatului”, 
fie „în a sa favoare”8. Reglementată în această manieră, mărturia mincinoasă includea elementul care în prezent 
este sancţionat distinct prin infracţiunea de favorizare a făptuitorului (i.e. scopul). De altfel, nici actele de 
favorizare a făptuitorului de la acea vreme nu beneficiau de o reglementare unitară9, fiind incriminate fapte 
particulare de favorizare, precum găzduirea (art. 52) sau ascunderea (art. 197) infractorilor ori a cadavrelor (art. 
285), care nu aveau vocaţie concomitentă de aplicare cu infracţiunea de mărturie mincinoasă.

Abia începând cu Codul penal din 1937 normele de incriminare a mărturiei mincinoase și favorizării 
făptuitorului au ajuns să se suprapună parţial și să primească vocaţie concomitentă de aplicare. Mărturia 

6 A. Dincu, Drept penal. Partea generală, vol. I, București, 1975, p. 39; C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. 
ALL, Timișoara, 1997, p. 127; Al. Boroi, M. Gorunescu, M. Popescu, Dicţionar de drept penal, Ed. All Beck, București, 2004, p. 
71; V. Pașca , Comentariu în M. Basarab (coord.), V. Pașca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Partea generală, vol. I, 
Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 42; T. Dima, Comentariu, în I. Pascu, V. Dobrinoiu, T. Dima, M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiș, M. 
Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 33; C-tin. 
Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 79; L.V. Lefterache, Drept penal. 
Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2016, p. 76; I. Pascu, A.S. Uzlău, Gh. Muscalu, Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, 
București, 2016, p. 55; M.A. Hotca, Manual de drept penal. Partea generală, ed. a 4-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 91; V. 
Mirișan, Drept penal. Partea generală, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 38; M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, 
ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, București, 2018, p. 13.

7 ICCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, dec. nr. 1/2019, publicată în M.Of. nr. 187 din 08 martie 
2019.

8 Cas. II No. 427/69, în P.I. Pastion, M.I. Papadopolu, Codul penal adnotat, Ed. Librăriei Socec & Comp., București, 1922, p. 
503.

9 A se vedea și I. Rusu, Evoluţia infracţiunii de favorizare a făptuitorului în legea română. Unele elemente de continuitate, în 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni şi tendinţe, 
Ed. Universul Juridic, București, 2018, pp. 424-425.
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mincinoasă (art. 277) putea fi săvârșită, cu titlu de noutate, și prin omisiunea de a spune tot ce știe cu privire 
la împrejurările esenţiale ale cauzei asupra cărora este întrebat, însă legiuitorul a renunţat la reglementarea 
unui scop special, norma penală urmând să producă efecte nu numai atunci când a fost dată în favoarea sau 
defavoarea acuzatului10, ci și în alte situații. La rândul ei, favorizarea infractorilor (art. 284) beneficia de o 
nouă structură, unitară și mai cuprinzătoare, incriminând orice acte de ajutor sau de protecţie săvârșite în 
scopul special al eludării sau zădărnicirii cercetărilor ori pentru sustragerea de la acestea sau de la executarea 
pedepsei, precum și acte de tăinuire și de ascundere a cadavrului, împreună cu alte forme agravate. O diferenţă 
esenţială exista totuși între cele două infracţiuni și se datora sursei de inspiraţie a Codului penal din 1937, sursa 
fiind Codul penal italian din 1930, respectiv aceea că mărturia mincinoasă era aplicabilă doar declaraţiilor 
date în faţa instanţei11, nu și în faţa organelor de urmărire penală. Dreptul penal italian menţine și în prezent 
această distincţie, astfel că, potrivit practicii judiciare12, declaraţia mincinoasă dată în cursul urmăririi penale 
poate să constituie infracţiunea de favorizare personală (art. 378 C.pen. it.), în timp ce declaraţia dată în faţa 
instanţei poate să constituie infracţiunea de mărturie mincinoasă (art. 372 C.pen. it.). În schimb, reiterarea 
aceleiași declaraţii mincinoase din cursul urmăririi penale și în faţa instanţei de judecată, în scopul favorizării 
unei persoane, nu determină reţinerea concursului de infracţiuni, raportul dintre cele două infracţiuni fiind 
soluţionat conform principiului absorbţiei13.

Așa cum era de așteptat, suprapunerea normelor de incriminare a fost observată și în doctrina noastră 
penală14, care a subliniat caracterul special al infracţiunii de mărturie mincinoasă în raport cu favorizarea 
infractorilor, după cum și alte infracţiuni au fost considerate speciale (nedenunţarea, tăinuirea, înlesnirea evadării 
etc.), însă fără alte explicaţii suplimentare.

Începând cu Codul penal din 1969, situaţie care se menţine şi în prezent conform Codului penal din 
2014, norma de incriminare a mărturiei mincinoase a suferit modificări prin extinderea domeniului de aplicare 
la orice cauză în care se ascultă martori, inclusiv în cursul urmăririi penale, în timp ce favorizarea infractorului/
făptuitorului a menţinut în general reglementarea anterioară, suferind modificări importante ulterior tranziţiei 
din anul 2014, dar care nu interesează raportul cu mărturia mincinoasă. De această dată, controversele asupra 
relaţiei dintre cele două infracţiuni s-au intensificat, culminând în anul 2019 prin intervenţia instanţei supreme.

În lipsa unor criterii bine stabilite de delimitare a situaţiilor care fac obiectul concursului de calificări, 
remarcăm că potrivit unei opinii exprimate în doctrina penală sub imperiul Codului penal din 1969, infracţiunea 
de favorizare a infractorului (art. 264 C.pen. 1969) era calificată atât ca o normă generală, cât și o normă 
subsidiară, în sensul că putea fi aplicată efectiv atunci când „alte dispoziţii legale nu incriminează ipoteze speciale 
de favorizare”15, cum ar fi mărturia mincinoasă, așa cum s-a întâmplat și în cazul infracţiunii de abuz în serviciu. 
Alţi autori16 au considerat că se vor reţine ambele infracţiuni în concurs atunci când declaraţia mincinoasă 
constituie un mijloc de favorizare a unei persoane pentru ca aceasta să nu fie trasă la răspundere penală.

Doctrina penală majoritară s-a exprimat însă în favoarea aplicabilităţii principiului specialităţii prin 
reţinerea exclusivă a normei de incriminare a mărturiei mincinoase ca normă specială, considerând că ambele 
texte de lege protejează aceeași valoare socială, iar reţinerea unor astfel de infracţiuni în concurs, prin raportare 
la același act material, poate fi considerată excesivă17. Pentru a susţine relaţia de specialitate dintre cele două 
infracţiuni, alţi autori au arătat că situaţia este similară infracţiunii de nedenunţare (art. 266 C.pen.), care ar 

10 Declaraţia mincinoasă dată în defavoarea inculpatului se pedepsea mai grav atunci când determina condamnarea inculpatului 
la pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani sau, după caz, 10 ani.

11 I. Ionescu-Dolj, Comentariu, în C.G. Rătescu, H. Aznavorian, I. Ionescu-Dolj, Tr. Pop, I.Gr. Perieţeanu, M.I. Papadopolu, V. 
Dongoroz, N. Pavelescu, Codul penal adnotat. Partea specială, vol. II, Ed. SOCEC&CO, București, 1937, p. 194.

12 Cass. pen. it., secţia I, sentinţa nr. 9023/1986, www.brocardi.it.
13 A se vedea G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, ed. a 8-a, Ed. Zanichelli, Bologna, 2019, p. 729.
14 I. Ionescu-Dolj, op. cit., p. 212.
15 N. Iliescu , Comentariu în V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane, N. Iliescu, I. Oancea, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roșca, Explicaţii 

teoretice ale Codului penal român, vol. IV, ed. a II-a, Ed. Academiei și Ed. All Beck, București, 2003, p. 188.
16 I. Molnar , Comentariu în Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, A. Boroi, V. Lazăr, Drept penal. Partea specială, 

ed. Continent XXI, București, 1995, pp. 366-367.
17 S. Bogdan, D.A. Şerban, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi contra înfăptuirii justiţiei, Ed. Universul 

Juridic, București, 2017, p. 321.
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avea un caracter special faţă de favorizarea făptuitorului18.

În schimb, nu acelaşi lucru se putea spune despre practica judiciară care, până la intervenţia instanţei 
supreme, avea un caracter neunitar. Astfel, într-o primă orientare s-a considerat că fapta martorului care face 
declaraţii mincinoase sau nu spune tot ce știe, sub prestare de jurământ, întrunește doar elementele de tipicitate 
ale infracţiunii de mărturie mincinoasă. Urmând opiniile exprimate la scurt timp după intrarea în vigoare 
a Codului penal din 1969, instanţele au considerat că infracţiunea de favorizare a făptuitorului are caracter 
de incriminare generală, dar subsidiară, ajutorul dat unui făptuitor primind această calificare numai atunci 
când alte dispoziţii nu incriminează ipoteze speciale de favorizare. Prin urmare, s-a apreciat că atunci când 
este săvârșită prin efectuarea de afirmaţii mincinoase sau omisiunea de a expune cele știute privind fapte 
sau împrejurări esenţiale ale cauzei de către o persoană audiată în calitate de martor, dacă scopul este același, 
constând în ajutorul dat făptuitorului pentru împiedicarea sau îngreunarea tragerii la răspundere penală, norma 
prioritară este mărturia mincinoasă. În esenţă, s-a argumentat în favoarea concursului de calificări soluţionat 
prin aplicarea principiului specialităţii, întrucât prin mărturie mincinoasă, în cauzele penale, se poate realiza 
implicit și o favorizare a făptuitorului.

Într-o a doua orientare, instanţele de judecată au stabilit că atunci când ajutorul care constituie obiectul 
material al infracţiunii de favorizare a făptuitorului reprezintă o acţiune care realizează conţinutul altei 
infracţiuni, se poate reţine concursul formal. Astfel, afirmaţiile mincinoase generează atât urmarea alterării 
aflării adevărului, cât și urmarea favorizării inculpatului în cadrul procesului penal în care este judecat, deoarece, 
deși obiectul juridic generic este identic, obiectul juridic special este „asemănător, dar nu identic“, iar pedeapsa 
aplicată pentru săvârșirea infracţiunii de favorizare a făptuitorului este mai mare decât cea pentru comiterea 
infracţiunii de mărturie mincinoasă, astfel încât nu se poate accepta că infracţiunea de favorizare a făptuitorului 
are caracter subsidiar faţă de cea de mărturie mincinoasă.

După cum se poate observa, confuzia iniţială între specialitate și subsidiaritate a fost perpetuată și sub 
imperiul Codului penal actual, fiind aparent generatoare de soluţii diferite în considerarea unor argumente 
diferite. Instanţa supremă, chemată să se pronunţe asupra recursului în interesul legii, nu a clarificat distincţia 
dintre norma generală și norma subsidiară, ci dimpotrivă, a pus semnul egalităţii între acestea, reţinând că 
„favorizarea are caracterul de incriminare generală, dar subsidiară, între infracţiunile de favorizare a făptuitorului 
şi cea de mărturie mincinoasă existând un raport de subsidiaritate de tipul infracţiune generală - infracţiune specială, 
astfel că presupusul ajutor dat de către inculpatul X nu poate primi calificarea juridică de favorizare a făptuitorului, 
câtă vreme legiuitorul, prin dispoziţiile Codului penal, a incriminat o ipoteză specială de favorizare, în cazul nostru, 
cea de mărturie mincinoasă”.

În esenţă, pentru a ajunge la concluzia că mărturia mincinoasă are un caracter special, deducem că 
instanţa supremă a avut în vedere faptul că ambele infracţiuni ocrotesc aceeași valoare socială, iar mărturia 
mincinoasă este o infracţiune cu subiect activ calificat, în timp ce favorizarea făptuitorului este o infracţiune cu 
subiect activ general.

În ceea ce ne privește, apreciem că analiza relaţiei dintre cele două infracţiuni a fost realizată incomplet. 
Pentru a ajunge la această concluzie trebuie mai întâi să vedem ce se înţelege prin principiul specialităţii, dar și 
prin specialitate bilaterală ori reciprocă.

III. PRINCIPIUL SPECIALITĂŢII (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI)
III.1. Preliminarii
Principiul specialităţii este cel mai cunoscut principiu de soluţionare a concursului de calificări, având 

rădăcini în dreptul roman19, fiind exprimat anterior de către jurisconsultul Papinian prin adagiul latin „In toto 
Jure Generi per Speciem derogatur et illud potissimum habetur quod ad Speciem derectum est”20 și preluat în colecţia de 

18 Gh. Ivan, Favorizarea făptuitorului – incriminare generală. Mărturia mincinoasă – incriminare specială. Nereţinere în concurs 
formal. Admisibilitate, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019, p. 276.

19 F. Pavón Vasconcelos, Concurso aparente de normas, ed. a 5-a, Ed. Porrúa, Mexic, 1998, pp. 163-164; R. de Freitas Martins, 
Concurso aparente de normas penais, São Paulo, 2008, p. 47.

20 Traducere: „În întreg dreptul, specialul are prioritate faţă de general şi orice este legat de particular este considerat cel mai 
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legi Corpus Juris Civilis21. Acesta mai este cunoscut și sub denumirile alternative „Generalibus specialia derogant”, 
„Generi per speciem derogatur”, „specialia generalibus”, „non generalia specialibus”22, iar în materia dreptului prin 
denumirea „lex specialis derogat legi generali“. De altfel, în cadrul concursului de calificări este singurul dintre 
cele patru principii care se bucură de o recunoaștere universală atât în doctrina română, cât și cea străină, fiind 
aplicat frecvent și în practica judiciară penală.

Deși principiul specialităţii nu beneficiază de o reglementare legală în sistemul nostru de drept, aceasta 
nu înseamnă că nu ar avea aptitudinea de a funcţiona în lipsa unui suport legal. Pornind tocmai de la caracterul 
logic al principiului și, în considerarea fundamentului acestuia, principiul specialităţii își găsește aplicabilitatea 
chiar și în lipsa unei reglementări exprese23, întrucât menirea sa este de a asigura aplicarea coerentă a legii penale 
în cadrul unui sistem de drept. Soluţia a fost admisă și de instanţa noastră supremă cu ocazia soluţionării unui 
recurs în interesul legii în materie civilă, prin care s-a arătat că soluţionarea concursului dintre legea specială 
și legea generală are loc în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă 
acesta nu este prevăzut expres în legea specială24, maxima latină fiind aplicată ulterior şi în materie penală25.

III.2. Definirea principiului specialităţii
Încercând să definească ce se înţelege prin specialitate, unii autori26 au arătat, într-o formă sau alta, că 

aceasta desemnează situaţia în care o normă specială concurează o normă generală, caz în care norma specială va 
avea preferinţă. În ceea ce ne privește, o asemenea modalitate de abordare, deși surprinde esenţa principiului 
specialităţii, nu este în măsură să ajute la definirea conceptului. Aceasta deoarece, calificarea unor norme ca 
fiind generale sau speciale nu reprezintă o operaţiune care să poată fi realizată a priori. În condiţiile în care o 
normă generală aflată în sfera de aplicare a principiului specialităţii poate avea, la rândul ei, un caracter special 
în raport cu o altă normă27, o asemenea calificare acordată normelor a priori ar fi relativă. Spre exemplu, în 
relaţia dintre infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri [art. 259 alin. (1) C.pen.] și infracţiunea 
de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri [art. 275 alin. (1) C.pen.], prima are un caracter general 
faţă de a doua, care este o normă specială, însă, în același timp, are un caracter special faţă de infracţiunea de 
furt [art. 228 alin. (3) C.pen.] sau, după caz, de distrugere [art. 253 alin. (1) C.pen.], în cazul în care autorul 
sustrage sau distruge un înscris care se află în deţinerea unei instanţe judecătorești, în scopul împiedicării aflării 
adevărului într-o procedură judiciară. Prin urmare, calificarea normelor ca fiind generale și speciale nu reprezintă 
altceva decât rezultatul examinării raportului dintre două norme.

De aceea, considerăm că principiul specialităţii desemnează acea situaţie în care au vocaţie concomitentă 
de aplicare două norme penale, dintre care una reglementează aceeași materie într-un mod mai specific faţă de 
cealaltă28. Strict în materia conflictului între normele de incriminare, principiul specialităţii presupune vocaţia 
concomitentă de aplicare a două norme, dintre care una reglementează sau incriminează aceeași faptă într-
un mod mai specific faţă de cealaltă. În cadrul acestui raport unic, norma care are un conţinut mai generos 
dobândește calitatea de normă generală, iar norma care are un conţinut particular dobândește calitatea de normă 

important“.
21 P. Mac Chombaich de Colquhoun, A Summary of the Roman Civil Law, vol. IV, Ed. Stevens and Sons, Londra, 1860, p. 51.
22 A. Pronto, M. Wood, The International Law Comission 1999-2009, vol. IV, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 650, 

nota de subsol nr. 57.
23 În același sens, J.C. de Carvalho Filho, Concurso aparente de normas penais, Ed. Revan, Rio de Janeiro, 2009, p. 60; A. 

Etcheberry, Derecho penal. Parte general, vol. II, ed. a 3-a, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 124; G. Balmaceda Hoyos, Manual 
de derecho penal. Parte general, Ed. Librotecnia, Santiago, 2014, p. 379; 

24 ICCJ, secţiile unite, dec. nr. 33/2008, publicată în M.Of. nr. 108 din 23 februarie 2009.
25 ICCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, dec. nr. 21/2017, publicată în M.Of. nr. 1024 din 27 

decembrie 2017.
26 Tr. Pop, Drept penal comparat. Partea generală, vol. II, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1923, p. 622; V. Dongoroz, 

Drept penal, precit., p. 269; I. Pascu, A.S. Uzlău, Gh. Muscalu, op. cit., p. 55.
27 În același sens, A. Pronto, M. Wood, op. cit., p. 669.
28 În același sens, F. Puig Peña, Colisión de normas penales: concurso aparente de leyes punitivas, Ed. Bosch, Barcelona, 1955, p. 

99; C. Creus, Derecho penal. Parte general, ed. a 3-a, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 287-288; F. Velásquez Velásquez, Manual de 
derecho penal. Parte general, ed. a 5-a, Ed. Andrés Morales, Bogota, 2013, p. 646; F. Pavón Vasconcelos, op. cit., p. 164; A. Etcheberry, 
Derecho penal. Parte general, vol. II, precit., p. 123.
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specială.
Prin incriminarea aceleiași fapte într-o modalitate mai specifică se înţelege faptul că norma specială 

conţine toate caracteristicile sau elementele normei generale, faţă de care se distinge prin aceea că reglementează 
cel puţin un element particularizant, denumit și element de specializare29. Așa se face că, în măsura în care 
norma specială nu ar fi mai exista, toate elementele de fapt avute în vedere de legiuitor la elaborarea acesteia ar 
cădea sub incidenţa normei generale30. Același lucru este valabil și în cazul în care norma aparent specială nu 
are vocaţie de aplicare, situaţie în care va fi aplicată efectiv norma aparent generală31.

Reţinem că o infracţiune este specială dacă preia în conţinutul său normativ toate elementele constitutive 
ale infracţiunii generale, iar apoi particularizează unele dintre acestea, în așa manieră încât între cele două 
infracţiuni există o diferenţă cantitativă sau de la gen la specie. Ca atare, reprezentate grafic, normele supuse 
principiului specialităţii pot fi văzute ca două cercuri concentrice, cu diametru diferit, dintre care cercul cu 
diametrul mai mic reprezintă norma specială, iar cercul cu diametrul mai mare reprezintă norma generală.

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că principiul specialităţii este, simplu spus, un principiu logic32 
sau care exclude aplicarea efectivă a normei generale din raţiuni logice33. Dacă legiuitorul ar fi dorit reţinerea în 
concurs a două infracţiuni, reglementarea unei norme de incriminare prin preluarea elementelor altei norme și 
particularizarea conţinutului acesteia nu reprezintă o modalitate de satisfacere a acestui deziderat. Dimpotrivă, 
reglementarea normelor în această manieră sugerează că legiuitorul a apreciat că norma generală fie nu este 
suficientă pentru a fundamenta răspunderea penală într-un anumit caz, fie este excesivă, astfel că ar trebui 
înlăturată de la aplicare prin reţinerea altei norme care valorifică în mod corespunzător raţiunile de politică 
penală.

III.3. Elementele susceptibile de specializare
Pornind de la raţiunea elaborării și adoptării normei speciale, elementele de specializare reglementate 

de legiuitor în cadrul unei asemenea norme se impun a fi analizate în raport de elementele constitutive ale 

29 R. Honig, Straflose Vor- und Nachtat (reeditarea ediţiei din 1927), Ed. Aalen, Darmstadt, 1978, p. 20; M. El-Ghazi, Revision 
der Konkurrenzlehre. Unrechts- und Schulddivergenzen zwischen Ideal- und Realkonkurrenz, Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2020, p. 
156; H.H. Jescheck, T. Weigend, Tratado de derecho penal. Parte general (traducere din limba germană), ed. a 5-a, Ed. Comares, 
Granada, 2002, p. 790; E. Mezger, Derecho penal. Parte general, Ed. Bibliografica Argentina, Buenos Aires, 1958, p. 346; N. Monfreda, 
La riforma del diritto penale tributario. L’introduzione del principio di specialità, Ed. Halley, Matelica, 2006, p. 21; F. Antolisei, op. cit., 
p. 142; F. Ramacci, R. Guerrini, Corso di diritto penale, ed. a 5-a, Ed. Giappichelli, Torino, 2015, p. 465; F. Puig Peña, op. cit., p. 102; 
E.R. Zaffaroni, Tratado de derecho penal, vol. IV, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1982, p. 560; E. Bacigalupo, Derecho penal. Parte general, 
ed. a 2-a, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 572; S. Soler, Derecho penal argentino, vol. II, Ed. TEA, Buenos Aires, 1992, p. 223; 
F. Pavón Vasconcelos, op. cit. p. 165; L.M. da Rocha, Contribuição à Teoria do Conflito Aparente de Normas, în Revista Justitia, vol. 
75, nr. 4/1971, p. 17; C.R. Bitencourt, Tratado de direito penal, vol. I, ed. 24, Ed. Saraiva, São Paulo, 2018, p. 265; D. de Jesus, Direito 
penal. Parte general, vol. I, ed. 32, Ed. Saraiva, São Paulo, Brazilia, 2011, p. 150.

30 A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Ed. Giuffrè, Milano, 2020, pp. 223-224; S. Tordelli, Giurisprudenza 
penale 2011, Ed. Giuffrè, Milano, 2011, p. 29; S.D. Messina, G. Spinnato, Manuale breve diritto penale, Ed. Giuffrè, Milano, 2010,  p. 
236; F. Puig Peña, op. cit., p. 103.

31 Cel mai bun exemplu care permite scoaterea în evidenţă a relevanţei și efectelor vocaţiei de aplicare a normelor în cazul 
principiului specialităţii este relaţia dintre infracţiunea de ultraj [art. 257 alin. (1) C.pen.] și infracţiunea de ultraj judiciar [art. 
279 alin. (1) C.pen.]. Astfel, atunci când actul ameninţător sau violent este îndreptat împotriva unui judecător sau procuror aflat 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu primesc vocaţie de aplicare ambele norme de incriminare, urmând a fi aplicată efectiv doar 
infracţiunea de ultraj judiciar, având în vedere că particularizează subiectul pasiv (judecător/procuror) care, în cazul infracţiunii de 
ultraj este unul general, respectiv un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. În schimb, 
atunci când fapta este săvârșită împotriva aceluiași subiect pasiv, dar în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, legiuitorul nu 
a mai preluat această variantă în conţinutul ultrajului judiciar, motiv pentru care, în acord cu opiniile exprimate în doctrina noastră 
penală, va putea fi reţinută doar așa-zisa normă generală a ultrajului, ultrajul judiciar neavând vocaţie de aplicare. A se vedea și C. 
Rotaru, A.R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II, Ed. C.H. Beck, București, 2020, p. 152; S. Bogdan, D.A. Şerban, op. 
cit., p. 360.

32 R. Schmitt, Die Konkurrenz im geltenden und künftigen Strafrecht, în Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
vol. 75, nr. 1/1963, p. 49; M. Cobo del Rosal, T.S. Vives Anton, Derecho penal. Parte general, ed. a 3-a, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
1991, p. 134.

33 E. Magalhães Noronha, Direito penal. Introdução e parte geral, vol. I, ed. 38, Ed. Saraiva, São Paulo, 2004, p. 279; E. 
Mezger, op. cit., p. 346.
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infracţiunii, precum subiectul, obiectul, latura obiectivă, latura subiectivă34 și alte elemente, pentru a vedea 
în ce măsură norma specială ar putea să le particularizeze, astfel încât principiul specialităţii să își găsească 
aplicabilitatea.

Astfel, o normă este specială atunci când particularitează calitatea subiectului activ, devenind o infracţiune 
cu subiect activ special, în timp ce norma generală rămâne o infracţiune cu subiect activ general. Spre exemplu, 
o asemenea problemă s-a ivit în practica judiciară în ceea ce privește infracţiunile de gestiune frauduloasă și 
delapidare, în raport de care instanţa supremă a stabilit că norma de incriminare a delapidării beneficiază de 
prioritate35, întrucât prevede îndeplinirea unei calităţi speciale a subiectului activ, respectiv aceea de funcţionar 
public sau privat, spre deosebire de infracţiunea de gestiune frauduloasă care este o infracţiune cu subiect activ 
general.

Tot o formă de particularizare, dar de data aceasta a obiectului material, este și aceea în care o normă 
de incriminare preia obiectul material al altei infracţiuni, însă îi restrânge aplicabilitatea în raport de anumite 
elemente. Spre exemplu, obiectul material al infracţiunii de distrugere [art. 253 alin. (1) C.pen.] este reprezentat 
de orice bun aparţinând altuia asupra căruia se îndreaptă acţiunea de distrugere, în timp ce obiectul material al 
infracţiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor36 îl reprezintă 
tot bunurile, dar mai exact, aparatura de măsură şi control montată în baraje, împotriva căreia se îndreaptă aceeași 
acţiune de distrugere. În acest caz, norma specială este norma care incriminează fapta săvârșită în cel mai 
specific mod. În schimb, obiectul juridic nu este susceptibil de particularizare, întrucât valorile sociale nu se pot 
afla într-o relaţie de la gen la specie.

În general, acţiunea tipică poate fi particularizată în cadrul unei norme (speciale) prin preluarea conduitei 
descrise în conţinutul altei norme (generale) și reglementarea unei singure forme particulare de manifestare 
a acesteia. Un exemplu în acest sens ne este oferit de relaţia dintre infracţiunea de influenţare a declaraţiilor 
[art. 272 alin. (1) C.pen.] și infracţiunea de cercetare abuzivă [art. 280 alin. (1) C.pen.], aceasta din urmă 
prezentând elemente de specializare nu numai în raport cu acţiunea, ci și cu subiectul activ și subiectul pasiv. 
Astfel, influenţarea declaraţiilor presupune, printre altele, încercarea de a determina sau determinarea unei 
persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere sau prin constrângere, să dea ori să nu dea declaraţii, să 
dea declaraţii mincinoasă ori să îşi retragă declaraţiile, în timp ce cercetarea abuzivă particularizează acţiunea 
descrisă de norma generală prin referire la întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări sau violenţe, care reprezintă 
forme speciale de corupere și constrângere, particularizează subiectul activ prin referire la organul de cercetare 
penală, procurorul sau judecătorul, precum și subiectul pasiv prin referire la persoana urmărită sau judecată într-o 
cauză penală.

De asemenea, atât infracţiunea de influenţare a declaraţiilor, cât și infracţiunea de cercetare abuzivă au 
un caracter special în raport cu norma de incriminare a șantajului (art. 207 C.pen.), dar numai în modalitatea 
constrângerii37. Există totuși o diferenţă între acestea: cercetarea abuzivă are un caracter special faţă de șantaj 
prin raportare la subiectul activ, subiectul pasiv, acţiunea tipică și scopul urmărit, iar influenţarea declaraţiilor 
are un caracter special faţă de șantaj doar prin raportare la subiectul pasiv și scopul urmărit, având în vedere că 
la nivelul acţiunii de constrângere există o suprapunere totală, iar subiectul activ este general în ambele cazuri.

În fine, sunt susceptibile de particularizare şi urmarea, locul, timpul, modul şi mijloacele de comitere, 
formele de vinovăţie, mobilul şi scopul.

IV. SPECIALITATEA BILATERALĂ SAU RECIPROCĂ
IV.1. Conceptul de specialitate bilaterală sau reciprocă
Atunci când o normă preia toate elementele altei norme, pe care le particularizează, prima devenind 

34 În sens similar, E. Escuchuri Aisa, Teoría del concurso de leyes y de delitos, Ed. Comares, Granada 2004, pp. 168-169.
35 ICCJ, secţiile unite, dec. nr. 3/2002, publicată în M.Of. nr. 113 din 24 februarie 2003.
36 Publicată în M.Of. nr. 428 din 31 iulie 2001.
37 Cu referire la relaţia de specialitate dintre șantaj și influenţarea declaraţiilor, a se vedea S. Bogdan, D.A. Şerban, op. cit., pp. 

337-338. În același sens, cu referire la relaţia de specialitate dintre șantaj și purtarea abuzivă, a se vedea C. Rotaru, A.R. Trandafir, V. 
Cioclei, op. cit., p. 154.
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normă specială, iar a doua normă generală, suntem în prezenţa a ceea ce doctrina penală italiană denumește 
specialitate unilaterală38. Sub acest aspect, specialitatea urmează un singur traseu, pornind de la norma generală 
și până la norma specială, astfel că elementele de specializare sunt conţinute doar de una dintre cele două 
norme de incriminare aflate în conflict. În acest sens sunt infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic 
[art. 360 alin. (1) C.pen.] și fraudă la votul electronic (art. 388 C.pen.) în modalitatea accesării frauduloase a 
sistemului de vot electronic, unde prima are doar calitatea de normă generală, iar a doua doar aceea de normă 
specială39. Într-o asemenea ipoteză spunem că normele sunt subsumate relaţiei de specialitate unilaterală, în care 
principiul specialităţii își găsește aplicabilitatea fără nicio dificultate40.

Mult mai controversată în doctrină este posibilitatea aplicării principiului specialităţii în cazul în care 
normele de incriminare se află într-o relaţie de specialitate bilaterală sau reciprocă. Aceasta desemnează situaţia 
în care fiecare normă penală care are vocaţie concomitentă de aplicare reprezintă atât o normă specială, cât şi 
o normă generală în raport cu cealaltă41. Așadar, fiecare normă particularizează elementele celeilalte norme, în 
sensul că fiecare dintre acestea conţine elemente de specializare, iar vocaţia concomitentă de aplicare indică 
faptul că între cele două norme există un numitor comun.

În dreptul nostru penal, specialitatea bilaterală sau reciprocă poate fi observată în cazul raportului dintre 
infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare [art. 268 alin. (2) C.pen.] în modalitatea „producerii ori 
ticluirii de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârşirea acesteia de 
către o anumită persoană” și infracţiunea de cercetare abuzivă [art. 280 alin. (2) C.pen.] în modalitatea „producerii, 
falsificării ori ticluirii de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător”. Prima 
infracţiune are un caracter special faţă de a doua deoarece reglementează un scop special, respectiv acela de 
a dovedi existenţa unei fapte penale ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, scop pe care a doua 
infracţiune îl recunoaște în mod tacit într-o manieră generală. Astfel, infracţiunea de cercetare abuzivă primește 
vocaţie de aplicare nu numai atunci când subiectul activ urmărește dovedirea unei fapte penale ori săvârșirea 
acesteia de către o anumită persoană, ci și atunci când urmărește dovedirea inexistenţei unei fapte penale ori 
nevinovăţiei unei anumite persoane prin producerea, falsificarea sau ticluirea de probe nereale. Pe de altă parte, 
cercetarea abuzivă are un caracter special în raport cu inducerea în eroare a organelor judiciare, având în vedere 
că este o infracţiune cu subiect activ special (organ de cercetare penală, procuror sau judecător), în timp ce cealaltă 
este o infracţiune cu subiect activ general. Prin urmare, deși normele au un nucleu comun, relevat de acţiunea 
de producere, falsificare ori ticluire de probe nereale, fiecare dintre acestea prezintă elemente de specializare în 
raport cu cealaltă.

Singura modalitate de a „elimina” specialitatea bilaterală în ipoteza de mai sus ar fi aceea de a interpreta 
norma de incriminare a cercetării abuzive în sensul că ar avea vocaţie de aplicare doar atunci când subiectul 
activ urmărește același scop, respectiv dovedirea existenţei unei fapte penale ori săvârșirea acesteia de către o 
anumită persoană, caz în care norma ar prezenta elemente de specializare doar din perspectiva subiectului 
activ, nu și al scopului, care ar fi identic cu cealaltă normă. Cu toate acestea, o asemenea interpretare de natură 
să restrângă domeniul de aplicare a infracţiunii de cercetare abuzivă ar fi contrară voinţei legiuitorului, care 
nu face nicio distincţie în acest sens. De altfel, nu credem că o asemenea soluţie ar trebui luată în considerare 
de lege ferenda pentru ca, atunci când scopul subiectului activ este de a dovedi inexistenţa unei fapte penale 
ori nevinovăţia unei persoane, prin utilizarea de probe nereale, să se reţină doar infracţiunea de favorizare a 
făptuitorului și, eventual, o infracţiune de fals. În acest sens, în doctrina penală42 s-a arătat că în cazul infracţiunii 
de cercetare abuzivă nu este nevoie ca acţiunea să se facă în sprijinul unei învinuiri nedrepte, însă, fiind vorba 

38 T. Padovani, Diritto penale, ed. a 10-a, Ed. Giuffrè, Milano, 2012, p. 380 și urm.; A. Nappi, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Ed. Giuffrè, Milano, 2010, pp. 830-831.

39 Pentru aplicarea principiului specialităţii între cele două infracţiuni, a se vedea G. Zlati, Tratat de criminalitate informatică, 
vol. I, Ed. Solomon, București, 2020, p. 280.

40 F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, ed. a 7-a, Ed. G. Giappichelli, Torino, 2018, p. 539; S. Tordelli, op. cit., p. 29.
41 G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, ed. a 8-a, Ed. Giuffrè, Milano, 2019, pp. 561-

562; G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 726; T. Guerrieri, Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di 
maggiore attualità, Ed. Halley, Matelica, 2007, p. 314; S.D. Messina, G. Spinnto, op. cit., p. 235.

42 C. Rotaru, A.R. Trandafir, V. Cioclei, op. cit., p. 158.
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despre o cercetare abuzivă, se poate afirma că este necesar ca elementul material să fie săvârșit în vederea 
producerii unor consecinţe negative faţă de subiectul pasiv secundar. Or, restrângerea domeniului de aplicare a 
infracţiunii de cercetare abuzivă la situaţiile în care subiectul activ special urmărește în mod exclusiv susţinerea 
unei învinuiri nedrepte, plasează în afara dreptului penal fapta de a produce, falsifica sau ticlui probe nereale 
de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, în scopul producerii altor consecinţe decât 
învinuirea nedreaptă, defavorabile subiectului pasiv secundar, cum ar fi, de pildă, dovedirea unor elemente de 
care depinde luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

IV.2. Dezvoltarea specialităţii bilaterale în doctrina italiană
Specialitatea bilaterală a apărut în doctrina penală italiană pe fondul nemulţumirilor legate de limitarea 

pe cale legală a modalităţii de soluţionare a concursului de calificări prin reglementarea exclusivă a principiului 
specialităţii în cadrul art. 15 C.pen. it. începând cu anul 1930. Astfel, conform acestui articol când mai multe 
legi penale sau mai multe prevederi ale aceleiaşi legi penale reglementează aceeaşi materie, legea sau prevederea legală 
specială derogă de la legea sau de la prevederea legală generală, exceptând cazul în care se prevede altfel.

Reglementarea legală a principiului specialităţii nu a avut ca rezultat recunoașterea în unanimitate a 
acestuia ca fiind unicul criteriu de soluţionare a concursului de calificări și nici restrângerea domeniului de 
aplicare a teoriei. Dimpotrivă, dispoziţiile art. 15 C.pen. it., în special în maniera în care au fost elaborate, nu au 
făcut altceva decât să împartă literatura de specialitate între, pe de o parte, susţinătorii tezei moniste, conform 
cărora un singur principiu este suficient pentru soluţionarea conflictului, și, de cealaltă parte, susţinătorii tezei 
pluraliste, care au considerat că specialitatea nu este singura în măsură să conducă la soluţionarea concursului 
de calificări43, ci trebuie să se recurgă și la alte principii.

Astfel, diversitatea opiniilor exprimate în literatura de specialitate italiană a avut ca punct de plecare 
noţiunea de „aceeaşi materie” prevăzută de art. 15, care a condus la clasificarea concepţiilor asupra înţelesului 
principiului specialităţii în trei categorii: evaluativ-teleologică, naturalistă și structurală44. În timp ce accepţiunile 
evaluativ-teleologică și naturalistă justifică aplicarea unui singur principiu, accepţiunea structurală constituie 
fundamentul teoriei pluraliste.

În acest sens, potrivit concepţiei evaluativ-teleologică, principiul specialităţii îşi găseşte aplicabilitatea 
atunci când normele reglementează aceeaşi materie, adică normele de incriminare protejează aceeași valoare 
socială45. De pildă, în practica judiciară46 s-a reţinut că nu există nicio relaţie de specialitate între infracţiunea 
de rele tratamente în familie (art. 572 C.pen. it.) și cea de reducere la scalvie (art. 600 C.pen. it.), deoarece 
acestea sunt infracţiuni care protejează valori sociale diferite – corectitudinea relaţiilor de familie în prima 
ipoteză, libertatea individului în cea de-a doua –, aceeași fiind soluţia și în cazul relaţiei dintre infracţiunea de 
fals intelectual (art. 480 C.pen. it.) și infracţiunea de delapidare (art. 314 C.pen. it.)47. Pe de altă parte, această 
concepţie a fost considerată ca lipsită de consistenţă logică și de suport legal48, fiind oferit exemplul relaţiei 
între infracţiunea de insultă (art. 594 C.pen. it., în prezent abrogat), care ocrotește onoarea, și infracţiunea de 
ultraj contra unui magistrat (art. 343 C.pen. it.), constând în fapta de a aduce atingere onoarei sau prestigiului 
unui magistrat, infracţiune care ocrotește administraţia publică, în cazul cărora doctrina49 admite existenţa 
concursului de calificări.

Potrivit concepţiei naturaliste, principiul specialităţii își găsește aplicarea nu numai in abstracto prin 
raportare la faptele descrise de legiuitor în conţinutul normelor de incriminare, ci și in concreto, așadar prin 

43 A. Pagliaro, S. Ardizzone, Sommario del diritto penale italiano. Parte generale, ed. a 2-a, Ed. Giuffrè, Italia, 2006, p. 119; T. 
Guerrieri, op. cit., p. 310.

44 G.L. Fanuli, A. Laurino, Comentariu, în G. Lattanzi, E. Lupo (coord.) și colab., Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e 
di dottrina, vol. I, cartea I, Ed. Giuffrè, Milano, 2010, p. 615.

45 F. Mantovani, op. cit., p. 466.
46 Cass. pen. it., secţia a V-a, sentinţa nr. 32363/2002, www.brocardi.it.
47 Cass. pen. it., secţia a V-a, sentinţa nr. 30512/2014, www.brocardi.it.
48 F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, ed. a 13-a, Ed. Giuffrè, Milano, 1994, p. 143; F. Mantovani, op. cit., p. 

466.
49 R. Chieppa, R. Giovagnoli, Concorso magistratura 2011, Ed. Giuffrè, Milano, 2011, p. 50; A. Pagliaro, S. Ardizzone, op. cit., 

p. 118.

https://www.ibs.it/libri/editori/Giuffr%C3%A8
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raportare la fapta concret săvârșită50. Această accepţiune a prilejuit extinderea domeniului de aplicare a 
principiului specialităţii în cazul așa-zisei specialităţi in concreto, precum și a specialităţii reciproce sau bilaterale. 
Specialitatea in concreto ar exista în cazul a două norme de incriminare care nu se află într-o relaţie abstractă 
de la gen la specie, însă modalitatea concretă de comitere exclude reţinerea ambelor infracţiuni. În acest sens, a 
fost oferit exemplul infracţiunilor de trafic de influenţă (art. 346 C.pen. it.) și înșelăciune (art. 640 C.pen. it.)51. 
O asemenea problemă s-a ivit și în doctrina52 și jurisprudenţa53 noastre penale în ceea ce privește delimitarea 
celor două infracţiuni, însă în niciun moment nu s-a pus problema reţinerii ambelor infracţiuni în concurs.

În contrast cu specialitatea unilaterală care presupune existenţa unei singure relaţii de la gen la specie, 
specialitatea bilaterală sau reciprocă recunoaşte concursul de calificări în acele situaţii în care fiecare normă de 
incriminare reprezintă atât o normă specială, cât și o normă generală în raport cu cealaltă, având un numitor 
comun, precum și elemente generice și specifice54. De pildă, o asemenea relaţie ar exista între infracţiunile 
de extorsiune (art. 629 C.pen. it.)55 și sechestrarea unei persoane în scop de jaf sau de extorsiune (art. 630 
C.pen. it.)56. Prima are un caracter special faţă de cea de-a doua, întrucât explicitează modalităţile de realizare 
a constrângerii, respectiv prin violenţă sau ameninţare, iar a doua are un caracter special faţă de prima prin 
reglementarea scopului de a obţine un folos nemeritat ca preţ al eliberării57.

IV.3. Criticile extinderii principiului specialităţii asupra specialităţii bilaterale
Versiunea de mai sus a principiului specialităţii a fost criticată de către unii autori58, considerându-se că 

reprezintă un nonsens, întrucât este lipsită de logică stabilirea unei relaţii de la gen la specie pornind de la fapta 
în concret săvârșită, acuzându-se faptul că accepţiunea naturalistă a fost folosită strict pentru a extinde sfera 
de aplicare a principiului. Într-adevăr, din moment ce ambele norme de incriminare ar avea atât un caracter 
special, cât și un caracter general, concepţia naturalistă nu ar putea să conducă la soluţionarea concursului de 
calificări prin identificarea normei prioritare, ci cel mult la stabilirea unei relaţii de incompatibilitate la nivelul 
aplicării efective. Cu alte cuvinte, indică existenţa concursului de calificări, dar nu și modalitatea de identificare 
a normei prioritare.

De aceea, pentru a depăși aceste inconveniente, s-a propus utilizarea anumitor criterii pentru identificarea 
normei penale prioritare, printre care se află în ultimă instanţă și recurgerea la norma penală care conţine cele 
mai multe elemente speciale59, însă această și teză a fost considerată impracticabilă60, alături de criteriul privind 
gravitatea sancţiunii prevăzute de lege care nu are nicio legătură cu specialitatea61.

50 G. de Francesco, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Ed. Giuffrè, Milano, 1980, p. 8.
51 L. Delpino, R. Pezzano, Manuale di diritto penale. Parte generale, ed. 29, Ed. Simone, Napoli, 2019, p. 345; F. Antolisei, op. 

cit., p. 144.
52 Gh. Mateuţ, Sinteza teoretică şi practică privind represiunea traficului de influenţă în reglementarea actuală şi în perspectivă, 

în Dreptul nr. 5/2002, p. 174; D. Valerică, Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal, în Pro Lege 
nr. 1/2005, p. 59 și urm.

53 CSJ, s. pen., dec. nr. 2383/1999, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001, p. 158; ICCJ, s. pen., dec. nr. 3420/2007, în Buletinul 
Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 2007, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 750; ICCJ, s. pen., dec. nr. 353/2015, nepublicată; 
ICCJ, s. pen., dec. nr. 2938/2006, apud V. Dobrinoiu , Comentariu, în V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu, 
C. Păun, M. Dobrinoiu, N. Neagu, M.C. Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea specială, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 
2012, p. 554; C.Ap. Craiova, secţia penală și pentru cauze cu minori, dec. nr. 168/2016, în Pandectele Române nr. 3/2018, p. 215; 
C.Ap. Cluj, secţia penală și de minori, dec. nr. 159/2012, nepublicată; Trib. Sibiu, s. pen., sent. nr. 69/2010, nepublicată.

54 G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 726; T. Guerrieri, op. cit., p. 314; L. Delpino, R. Pezzano, op. cit., p. 345.
55 Conform alin. (1) al acestui articol, cel care, prin violenţă sau ameninţare, constrângând pe cineva să facă sau să nu facă ceva, 

obţine pentru sine sau pentru alţii un profit nemeritat în dauna altuia, este pedepsit cu închisoare de la 5 la 10 ani şi cu amendă de la 
1.000 euro la 4.000 euro.

56 Conform alin. (1) al acestui articol, cel care sechestrează o persoană cu scopul de a obţine, pentru sine sau pentru alţii, un folos 
nemeritat ca preţ al eliberării, este pedepsit cu închisoare de la 25 la 30 de ani.

57 L. Delpino, R. Pezzano, op. cit., p. 344.
58 F. Mantovani, op. cit., p. 467.
59 T. Padovani, op. cit., p. 390.
60 G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, op. cit., p. 562.
61 F. Mantovani, op. cit., p. 467; G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 726.
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În cele din urmă, cele două concepţii, evaluativ-teleologică și naturalistă, care au stat la baza teoriei 

moniste au fost considerate neconvingătoare, iar principiul specialităţii, la rândul său, a fost considerat insuficient 
pentru soluţionarea concursului de calificări62. Aceasta deoarece, s-a militat în favoarea certitudinii juridice prin 
identificarea unor criterii unitare și de aplicare imediată care să elimite incertitudinile care înconjoară concursul 
de calificări și aduc o doză de vulnerabilitate asupra principiului constituţional al legalităţii63.

După cum s-a arătat în doctrina penală64, încercările de extindere a principiului specialităţii stricto sensu 
prin introducerea corectivului privind specialitatea bilaterală sau reciprocă reprezintă în concret o dovadă a 
faptului că principiul specialităţii nu este suficient pentru soluţionarea conflictului. De aceea, teoria pluralistă, 
care conferă posibilitatea de a apela la mai multe principii pentru soluţionarea concursului de calificări, limitează 
aplicabilitatea principiului specialităţii la ceea ce am denumit anterior specialitate unilaterală65.

În schimb, în doctrina penală germană unii autori s-au poziţionat în favoarea aplicabilităţii principiului 
în cazurile în care fiecare normă penală prezintă elemente de specializare în raport cu cealaltă, pornind de la 
jurisprudenţa penală dezvoltată în materie66. În acest sens, în cazul infracţiunii de furt săvârșite în prezenţa 
elementelor circumstanţiale agravante ale furtului calificat [art. 243 alin. (1) C.pen. german] și ale furtului prin 
folosirea unei arme, în cadrul unui grup infracţional sau din locuinţe (art. 244 C.pen. german), practica judiciară 
a admis reţinerea unei singure infracţiuni, iar nu a unui concurs de infracţiuni, chiar dacă fiecare dintre aceste 
două norme prezintă elemente particulare în raport cu cealaltă67. Această soluţie are la bază ideea că motivele 
care au determinat agravarea răspunderii conform art. 243 sunt regăsite și în infracţiunea prevăzută de art. 244, 
care sancţionează mult mai grav faptele săvârșite. Credem totuși că, potrivit nuanţărilor la care ne-am referit 
anterior, suntem în prezenţa specialităţii unilaterale, având în vedere că este suficient ca infracţiunea prevăzută 
de art. 244 C.pen. german să particularizeze elementele formei de bază (furtul – art. 242 C.pen. german), astfel 
că forma calificată a acestuia din urmă nu face obiectul concursului de calificări.

Pornind de la concepţia structurală a concursului de calificări, practica judiciară italiană îmbrăţișează 
opinia conform căreia principiul specialităţii nu își găsește aplicabilitatea în cazul în care fiecare normă prezintă 
elemente particulare faţă de cealaltă, consecinţa fiind reţinerea ambelor infracţiuni în concurs68. O asemenea 
soluţie a fost oferită în privinţa relaţiei intre infracţiunea de infidelitate patrimonială (art. 2634 C.civ. it.) și 
infracţiunea de abuz de încredere (art. 646 C.pen. it.)69. Astfel, s-a arătat că infidelitatea patrimonială este 
caracterizată de existenţa unui conflict de interese preexistent, urmărind scopul obţinerii unui profit inechitabil 
sau alt avantaj, la care adăugăm și subiectul activ special (directorii, directorii generali şi lichidatorii)70 în timp 
ce abuzul de încredere are caracteristici deosebite datorită obiectului material (bani sau bunuri mobile), scopul 
urmărit fiind obţinerea unui profit. Normele interferează însă din perspectiva existenţei unei diminuări 
patrimoniale și a profitului urmărit, dar diferă prin aceea că abuzul de încredere nu presupune existenţa unui 
conflict de interese preexistent71. 

Prin urmare, conform jurisprudenţei italiene, atunci când există o suprapunere doar parţială a domeniului 
de aplicare a normelor de incriminare, relaţia de specialitate reciprocă impune reţinerea ambelor infracţiuni în 
concurs72.

62 A. Pagliaro, Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1056-2008, vol. II, Ed. Giuffrè, Milano, 2009, p. 556; T. Guerrieri, op. 
cit., p. 316.

63 N. Donadio, Donadio, Il concorso di reati ed il concorso di norme. La progressione criminosa, Ed. Uni Service, Trento, 2009, 
p. 62.

64 G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 726.
65 În același sens, S.D. Messina, G. Spinnto, op. cit., p. 235.
66 C. Roxin, Derecho penal. Parte general (traducere din lb. germană), vol. II, Ed. Thomson Reuters, Navarra, 2014, p. 1001.
67 BGH, NJW 1970, 1279, 1280; BHG, hotărârea din 4 martie 1970 – 2 StR 419/69; BGH, hotărârea din 11 noiembrie 1970 – 3 

StR 251/70; BGHSt 25, 18; BHG, hotărârea din 9 martie 1977 – 3 StR 512/76; Rezoluţia din 19 noiembrie 1981 – 4 StR 598/81; BGH, 
hotărârea din 10 octombrie 1984 – 2 StR 470/84.

68 G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, op. cit., p. 562; N. Monfreda, op. cit., p. 23.
69 C. Benussi, Infedeltà patrimoniale e gruppi di società, Ed. Giuffrè, Milano, 2009, p. 299.
70 A se vedea și Cass. pen. it., secţia I, sentinţa nr. 30546/2004, www.brocardi.it.
71 Cass. pen. it., secţia a V-a, sentinţa nr. 40921/2005, www.brocardi.it; Cass. pen. it., secţia a II-a, sentinţa nr. 15879/2008, 

www.brocardi.it.
72 Cass. pen. it., secţia a V-a, sentinţa nr. 35591/2017, Fagioli, Rv. 270811. Instanţa a reţinut concursul dintre infracțiunea de 
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Aceeași soluţie a fost oferită și în doctrina noastră penală în ceea ce privește relaţia dintre infracţiunea 
de favorizare a făptuitorului (art. 269 C.pen.) și infracţiunea de influenţare a declaraţiilor (art. 272 C.pen.), 
fiind refuzată aplicarea principiului specialităţii în considerarea dublei specialităţi, chiar dacă nu a fost utilizată 
această denumire. Astfel, s-a arătat că „din punct de vedere conceptual nu poate fi reţinută o relaţie gen-specie între 
cele două deoarece, într-adevăr, favorizarea reprezintă o modalitate de realizare a influenţării declaraţiilor având un 
scop precis, dar, în acelaşi timp, influenţarea declaraţiilor poate fi privită ca o modalitate specială de favorizare a unui 
făptuitor”73, concluzia la care s-a ajuns fiind reţinerea ambelor infracţiuni în concurs.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că relaţia de specialitate bilaterală exista cu certitudine între cele două 
infracţiuni de mai sus, dar în modalitatea de reglementare a acestora conform Codului penal anterior. Astfel, 
infracţiunea de favorizare a infractorului (art. 264 C.pen. 1969) putea fi săvârșită numai cu intenţie calificată 
printr-un scop precis, în timp ce infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă (art. 261 C.pen. 
1969) putea fi săvârșită cu intenţie simplă, ceea ce înseamnă că prima particulariza scopul general al celei de-a 
doua. Invers, încercarea de a determina mărturia mincinoasă particulariza acţiunea și mijloacele de comitere, 
fiind necesară împiedicarea participării într-o cauză, prin violenţă, ameninţare sau alt mijloc de constrângere, spre 
deosebire de acţiunea tipică a favorizării infractorului, care putea consta în orice act de ajutor acordat acestuia.

În prezent, după intrarea în vigoare a noului Cod penal, elementele de specializare anterioare care 
justificau relaţia de specialitate bilaterală dintre cele două infracţiuni îşi menţin în continuare valabilitatea, dar 
cu o singură excepţie care plasează infracţiunile într-o relaţie de specialitate unilaterală şi exclude cu certitudine 
reţinerea concursului de infracţiuni. Astfel, legiuitorul noului Cod penal a prevăzut, cu titlu de noutate, mai 
multe scopuri alternative în care poate fi săvârşită infracţiunea de influenţare a declaraţiilor, respectiv să nu 
sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să își retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase 
ori să nu prezinte probe. Dintre acestea, se poate observa că scopul de a nu sesiza organele de urmărire 
penală nu reprezintă altceva decât o particularizare a scopului împiedicării cercetărilor reglementat în cazul 
favorizării făptuitorului. Ca atare, în această modalitate, influenţarea declaraţiilor este doar o normă specială, 
iar favorizarea făptuitorului este doar o normă generală, întrucât particularizează atât acţiunea, cât și scopul 
acesteia din urmă. În rest, toate celelalte scopuri au un caracter general faţă de favorizarea făptuitorului, având 
în vedere că infracţiunea de influenţare a declaraţiilor poate fi săvârșită nu numai pentru a ajuta făptuitorul, ci 
și pentru a sprijini învinuirea sa pe nedrept ori pentru a favoriza persoana vătămată sau alţi subiecţi procesuali. 
Prin urmare, doar în aceste din urmă modalităţi infracţiunile se află într-o relaţie de specialitate bilaterală. 

V. DIFICULTATEA APLICĂRII PRINCIPIULUI SPECIALITĂŢII ÎN CAZUL 
SPECIALITĂŢII BILATERALE

În acord cu observaţiile practicii judiciare italiene, considerăm şi noi că principiul supus analizei nu are 
aplicabilitate în cazul specialităţii bilaterale sau reciproce. Construcţia juridică a normei speciale pornește 
de la conţinutul altei norme, care în final va avea un caracter general, aceasta din urmă fiind considerată fie 
insuficientă, fie excesivă pentru a reglementa răspunderea penală într-un caz particular. De pildă, norma de 
incriminare a omorului este considerată excesivă atunci când uciderea este săvârșită la cererea explicită, serioasă, 
conştientă şi repetată a victimei care suferă de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare 
de suferinţe permanente şi greu de suportat. De aceea, norma specială a uciderii la cererea victimei (art. 190 C.pen.) 
vine să atenueze răspunderea penală în acest caz particular. Or, din această perspectivă, în cazul specialităţii 
bilaterale ori reciproce este exclusă varianta conform căreia legiuitorul să fi conceput norma specială datorită 
faptului că norma generală nu ar asigura același grad de protecţie sau ar fi excesivă, un asemenea raţionament 
fiind aplicabil doar în cazul specialităţii unilaterale.

bancrută frauduloasă [ex. art. 216 alin. (1) pct. 2 C.pen. it.], și infracţiunea de disimulare și distrugere a documentelor contabile (ex. 
art. 10 din Decretul-lege nr. 74/2000, întrucât se află într-o relație reciprocă de specialitate, datorită diferenţelor la nivelul obiectului 
material, destinatarilor normelor, intenţiei calificate și urmării. În asemenea situaţii s-a reţinut inclusi faptul că nu există o încălcare 
a principiului ne bis in idem atunci când autorul este condamnat succesiv penru săvârșirea acestor infracţiuni. A se vedea Cass. pen. 
it., secţia a V-a, sentinţa nr. 32367/2016, dep. 2017, Cleavers, și nr. 16360/2011, Romele, Rv. 250175.

73 A.M. Pop, Influenţarea declaraţiilor în lumina prevederilor Noului Cod penal, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2012, p. 28.
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Aplicarea principiului în asemenea cazuri ar conduce la extinderea nejustificată a domeniului de aplicare, 

cu consecinţa producerii, în unele cazuri, a unei confuzii între concursul formal de infracţiuni și concursul de 
calificări, având în vedere că linia de demarcare a celor două instituţii ar fi foarte subţire. De altfel, specialitatea 
bilaterală sau reciprocă are la bază ideea de specialitate in concreto (i.e. analiza în concret a faptei), iar nu in 
abstracto (i.e. analiza exclusivă a conţinutului normelor), ceea ce ar înfrânge sistemul logico-formal utilizat la 
efectuarea comparaţiei dintre două norme penale în cazul principiului specialităţii. Cât timp admitem teoria 
pluralistă pentru soluţionarea concursului de calificări, principiul nu poate avea alt înţeles decât acela rezultat 
din specialitatea unilaterală74.

Dificultăţile apar nu numai din perspectiva stabilirii incompatibilităţii normelor la nivelul aplicării 
efective, ci și a efectelor. Astfel, dacă fiecare normă de incriminare aplicabilă faptei săvârșite are un caracter 
special în raport cu cealaltă este dificil de identificat norma penală prioritară, având în vedere că aplicarea 
normei care conţine cele mai multe elemente de specializare este arbitrară, un asemenea criteriu nefiind și 
neputând fi avut în vedere nici de către legiuitor în procesul de elaborare a legii, iar aplicarea normei care 
sancţionează mai grav fapta săvârșită75 ar fi contrară tocmai logicii de funcţionare a principiului specialităţii, 
în condiţiile în care diferenţa de tratament sancţionator între normele aflate în conflict nu prezintă relevanţă.

Mai mult, nici din perspectiva calificărilor redundante, care stau la baza principiului specialităţii76, nu 
poate fi admisă relaţia de specialitate bilaterală. Astfel, domeniul de aplicare a calificărilor redundante acoperă 
situaţiile în care o normă de incriminare este inclusă în mod necesar în alta, conform interpretării voinţei 
legiuitorului în funcţie de elementele descrise în conţinutul normelor de incriminare care au vocaţie de aplicare 
aceleiași fapte. Or, specialitatea bilaterală sau reciprocă excede raportului specific calificărilor redundante, având 
în vedere, pe de o parte, la nivel abstract, nu întotdeauna aplicabilitatea normei atrage automat și aplicabilitatea 
celeilalte norme, iar pe de altă parte, la nivel concret, atunci când ambele norme au vocaţie concomitentă de 
aplicare reciproca de mai sus este în același timp valabilă.

Conchidem că principiul specialităţii nu își găsește aplicabilitatea atunci când fiecare dintre normele de 
incriminare aflate în conflict are atât un caracter special, cât și un caracter general faţă de cealaltă.

VI. CONCLUZII ASUPRA RELAŢIEI DINTRE MĂRTURIA MINCINOASĂ ŞI 
FAVORIZAREA FĂPTUITORULUI

Așa cum am arătat, pentru a ajunge la concluzia că mărturia mincinoasă are un caracter special, instanţa 
supremă a avut în vedere faptul că ambele infracţiuni ocrotesc aceeași valoare socială, iar mărturia mincinoasă 
este o infracţiune cu subiect activ special, în timp ce favorizarea făptuitorului este o infracţiune cu subiect activ 
general.

O asemenea analiză am considerat-o însă incompletă. Într-adevăr, mărturia mincinoasă are un caracter 
special faţă de favorizarea făptuitorului și se distinge faţă de aceasta nu numai prin particularizarea subiectului 
activ, ci și prin particularizarea acţiunii ori inacţiunii, care se poate manifesta nu sub forma oricărui ajutor, ci a 
unui ajutor special, acordat de către martor prin afirmaţii mincinoase ori omisiunea de a spune tot ce știe. La 
nivelul laturii subiective, legiuitorul nu a mai reglementat un scop special, așa cum s-a întâmplat sub imperiul 
Codului penal din 1865, infracţiunea fiind, așadar, săvârșită cu intenţie generală/simplă. Într-adevăr mărturia 
mincinoasă poate fi săvârșită nu numai cu scopul de a favoriza făptuitorul, ci și de a-l învinui pe nedrept.

Pe de altă parte, și infracţiunea de favorizare a făptuitorului are un caracter special faţă de mărturia 
mincinoasă, având în vedere că particularizează scopul general al mărturiei mincinoase, ajutorul fiind acordat 
pentru împiedicarea sau îngreunarea cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării 
unei pedepse ori măsuri privative de libertate.

În aceste condiţii, normele se află într-o relaţie de specialitate bilaterală sau reciprocă, care excede teoriei 
calificărilor redundante și principiului specialităţii. Astfel, examinarea relaţiei abstracte a normelor relevă faptul 

74 În același sens, S.D. Messina, G. Spinnto, op. cit., p. 235.
75 M. Siniscalco, Il concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano, Ed. Giuffrè, Milano, 1961, p. 122, apud G.L. 

Fanuli, A. Laurino, op. cit., p. 621.
76 A se vedea F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 164.
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că nu orice declaraţie mincinoasă dată într-o cauză penală constituie în același timp și infracţiunea de favorizare 
a făptuitorului și, invers, nu orice act de ajutor în scopul favorizării făptuitorului constituie în același timp și 
infracţiunea de mărturie mincinoasă. Nucleul comun al infracţiunilor este reprezentat de declaraţia martorului, 
care în același timp constituie și un act de ajutor, însă există cel puţin un element conţinut de fiecare dintre 
norme pe care cealaltă nu îl prevede (orice alt subiect activ decât martorul în cazul favorizării făptuitorului şi orice 
alt scop decât favorizarea în cazul mărturiei mincinoase).

Din perspectiva construcţiei juridice a normei speciale, pentru ca mărturia mincinoasă să preia elementele 
infracţiunii de favorizare, pe care să le particularizeze în sensul specialităţii unilaterale, ar fi trebuit ca legiuitorul 
să reglementeze scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere 
penală ori executării unei pedepse ori măsuri privative de libertate, caz în care elementele de specializare s-ar fi 
manifestat doar sub aspectul subiectului activ și a acţiunii ori inacţiunii. Astfel, în măsura în care scopul special 
al favorizării ar fi fost reglementat ca atare în cazul mărturiei mincinoase, aceasta din urmă ar fi avut într-
adevăr un caracter special, având în vedere că valorifica și sancţiona inclusiv elementul esenţial al favorizării 
făptuitorului, respectiv scopul. Cu toate acestea, o asemenea modalitate de reglementare evident că nu ar fi fost 
benefică, având în vedere că declaraţia mincinoasă poate să servească și la învinuirea pe nedrept a făptuitorului77 
și nu justifică în niciun fel impunitatea.

Pe de altă parte, renunţarea legiuitorului Codului penal din 1937 la reglementarea unui scop special 
se datorează inclusiv dezideratului de extindere a domeniului de aplicare a normei de incriminare, având în 
vedere că mărturia mincinoasă nu trebuie să fie limitată la favorizarea ori învinuirea făptuitorului. O declaraţie 
mincinoasă, în primul rând, poate să fie lipsită de asemenea scopuri, iar în al doilea rând, poate să vizeze 
orice alt element de fapt care nu sprijină învinuirea făptuitorului, precum latura civilă a cauzei și stabilirea 
prejudiciului nepatrimonial, cunoașterea unor elemente de care depinde confiscarea specială a corpurilor 
delicte, credibilitatea altor subiecţi procesuali, legalitatea sau loialitatea administrării unor probe sau legalitatea 
efectuării unor acte de către organele de urmărire penală etc. În toate aceste cazuri, declaraţia mincinoasă pune 
într-un real pericol valoarea socială a înfăptuirii justiţiei, iar fapta justifică aplicarea rigorilor legii penale.

Văzând că atât favorizarea făptuitorului, cât și mărturia mincinoasă prezintă câte un elemente de 
specializare în raport cu cealaltă, normele nu ar mai putea fi reprezentate grafic prin două cercuri concentrice, 
ci două cercuri care se intersectează parţial (secante), ceea ce exclude aplicarea principiului specialităţii.

VII. EFECTELE SPECIALITĂŢII BILATERALE: CONCURS DE CALIFICĂRI SAU 
CONCURS DE INFRACŢIUNI?

Contrar practicii judiciare italiene, suntem de părere că în cazul în care se constată existenţa relaţiei de 
specialitate bilaterală sau reciprocă între două sau mai multe norme de incriminare, consecinţa nu poate fi 
reţinerea de plano a concursului de infracţiuni. Dacă organele de urmărire penală produc, falsifică sau ticluiesc 
probe nereale, faptă ce atrage vocaţia de aplicare a infracţiunii de cercetare abuzivă, pentru a dovedi existenţa 
unei fapte prevăzute de legea penală sau săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, scop ce atrage și 
vocaţia de aplicare a infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, reţinerea ambelor infracţiuni în 
concurs (formal) ar fi excesivă.

Problema reţinerii concursului de calificări sau a concursului de infracţiuni între două norme penale aflate 
într-o relaţie de specialitate bilaterală sau reciprocă aduce în discuţie mecanismul de soluţionare a concursului 
de calificări în general, a cărui complexitate face dificilă expunerea acestuia în mod sintetic în cadrul prezentului 
studiu în lipsa abordării celorlalte forme de clasificare a concursului de calificări și a principiilor de soluţionare. 
De aceea, urmează să oferim o analiză exhaustivă în această privinţă cu ocazia unui studiu viitor. Până atunci, 
însă, înclinăm înspre aplicarea principiului alternativităţii și identificarea normei prioritare potrivit gravităţii 
sancţiunii prevăzute de lege.

La urma urmei, de ce ar trebui să răspundă penal între aceleași limite de pedeapsă (închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau amendă în forma de bază) martorul care a dat o declaraţie mincinoasă fără să urmărească vreun scop 

77 O posibilă soluţie de lege ferenda ar fi instituirea unei forme agravate a mărturiei mincinoase atunci când martorul urmărește 
scopul reglementat special în cazul favorizării făptuitorului.
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anume și martorul care a dat o declaraţie mincinoasă urmărind favorizarea făptuitorului, iar favorizatorul care 
a săvârșit orice alte acte de ajutor să răspundă penal între limite mai mari de pedeapsă (închisoare de la unu la 5 
ani închisoare sau amendă)?
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