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RÉSUMÉ 
Qualité de la loi pénal supposé son conformité avec certains critères 
de contenu et forme, la plupart d’entre eux sont inclus dans le système 
de la technique législative. Le respect de ces critères est susceptible de 
déterminer à la fois la qualité de la loi pénal ainsi que son efficacité 
pratique. Par conséquent, on peut déduire le rôle majeur de la tech-
nique juridique en matière pénale dans l’élaboration de la loi pénal.

Mots-clés: loi pénal, la qualité, les critères l’efficacité, la technique 
juridique en matière pénale.

În societatea în care este proclamată supremaţia legii, forma şi exprima-
rea normelor juridice, exactitatea şi claritatea acestora, eficacitatea acţiunii 
lor constituie elementele necesare ale existenţei statului de drept, a regimului 
constituţional şi a inviolabilităţii drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţea-
nului.1 Mai mult, dezvoltarea în continuare a dreptului, a statului şi a socie-
tăţii cere din partea legiuitorului o atenţie deosebită faţă de calitatea actelor 
legislative adoptate, de care depinde eficienţa realizării lor, stabilitatea siste-
mului de drept şi viitorul statului de drept.2 

Problema calităţii legii penale, în pofida semnificaţiei sale, nu poate fi 
recunoscută ca fiind bine studiată în cadrul doctrinei juridice. Ba chiar o 
asemenea problemă practic nici nu este formulată, cu toate că este una stra-
tegică. Desigur, nu trebuie negat că specialiştii în materie penală totuşi sunt 
preocupaţi de importante întrebări ce ţin de perfecţionarea diferitelor seg-
mente ale reglementării juridico-penale. Cu toate acestea, însă analiza stu-

1  Брыжинский А. А., Лукьянов А. А. Технико-юридические критерии качества законода-
тельного акта. B: Социально-политические науки, 2011, № 1, p. 70.
2  Худойкина Т. В., Лукьянов А. А. Качество закона: коррупциогенные факторы. В: 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013, № 4(30), p. 193.
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diilor ştiinţifice contemporane în materie penală demonstrează că acestea 
se limitează adesea la interpretarea dogmatică (uneori, chiar lingvistică) a 
dispoziţiilor unor sau altor norme juridico-penale fără a se atrage atenţia la 
abordarea problemelor ce ţin de eficienţa şi calitatea normelor date în gene-
ral, a locului acestora în sistemul dreptului.3 

În context, trebuie reiterat că nici în cadrul teoriei generale a dreptului (în 
special, în arealul ştiinţific autohton) problema calităţii legii nu se bucură de 
atenţia cuvenită, aceasta aflându-se la periferia interesului ştiinţific.

În pofida acestui fapt, calitatea legii, mai ales în condiţiile actuale, în care 
este destul de accentuată tendinţa creşterii cantitative a reglementării norma-
tive, constituie o condiţie indispensabilă pentru ordonarea eficientă a relaţii-
lor sociale, asigurarea stabilităţii în societate, menţinerea ordinii şi securităţi 
atât în interiorul societăţii, cât şi în relaţiile internaţionale.  

Majoritatea cercetătorilor recunosc faptul că calitatea legii este o proble-
mă destul de complexă, întrucât însuşi conceptul de lege poate fi utilizat în 
diferite contexte, cu diferite sensuri. Bunăoară, în viziunea lui I. E. Pudovo-
cikin, legea presupune concomitent un text, un sistem logico-formal, un ele-
ment al sistemului legislaţiei, o reflectare a relaţiilor sociale, un instrument 
de conducere a proceselor sociale, un model de dezvoltare a societăţii. În 
fiecare dintre aceste manifestări, legea poate fi apreciată în mod diferit. Deci, 
calitatea legii, în general, poate fi înţeleasă doar ca o apreciere a valorii legii 
pe care o are în fiecare dintre formele sale de manifestare. Pentru o reflectare 
mai fidelă şi clară a acestei idei, autorul propune următorul tabel:

3  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодействие 
современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 174.

Formele de 
manifestare a legii

Parametrii calităţii Modalitatea de 
apreciere a calităţii

Legea ca text Corespunderea textului 
regulilor ortografice

Interpretarea gramati-
cală, analiza lingvistică
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4  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодействие 
современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 176.

Legea ca sistem logico-
formal 

C o n s e c u t i v i t a t e a , 
claritatea legii, lipsa 
contradicţiunilor

Analiza logico-formală

Legea ca element al 
sistemului legislaţiei

Ordinea ramurală 
şi concordanţa 
interramurală a legii, 
corespunderea cu prin-
cipiile dreptului

Analiza juridico-
sistemică

Legea ca reflectare a 
relaţiilor din societate

Exhaustivitatea legii şi 
lipsa exceselor

Expertiza criminolo-
gică, umanitară 

Legea ca model de 
dezvoltare viitoare a 
societăţii 

Contribuţia la dez-
voltarea societăţii, 
oportunitatea şi pre-
vizibilitatea legii

Analiza futurologică

Legea ca instrument de 
conducere a proceselor 
sociale

Caracterul executabil al 
legii, capacitatea aces-
teia de a ordona relaţiile 
sociale şi a fi aplicabilă 
în situaţii concrete

Expertiza sociologică, 
analiza activităţii de 
aplicare a legii

Concretizând, cercetătorul susţine că primele trei direcţii de apreciere a 
calităţii legii pot fi considerate ca depinzând de calitatea tehnicii juridice, iar 
ultimele trei – de condiţionarea socială şi criminologică.4 

Făcându-se abstracţie de aceste manifestări ale legii, în doctrina juridică 
conceptul „calitatea legii” nu este înţeles uniform. Susţinând în mare parte 
polisemia şi complexitatea acestuia, specialiştii în materie de teorie a drep-
tului tind totuşi să reliefeze cele mai importante criterii ale calităţii. În acest 
sens, B. V. Dreişev susţine că „principalul criteriu al calităţii legii este co-
respunderea conţinutului acesteia cu necesităţile şi interesele obiective ale 
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societăţii.”5 Cercetătoarea S. V. Polenina este însă de opinia că calitatea legii 
desemnează capacitatea acesteia de a corespunde realităţii economice şi so-
ciale, necesităţilor sociale şi capacitatea de a asigura reglementarea relaţiilor 
sociale conform scopurilor prestabilite la elaborarea legii.6 

Reflectând asupra opiniilor mai multor cercetători, E. V. Sârâh identifică 
trei poziţii în abordarea conceptului:7 

- potrivit primei poziţii, calitatea legii presupune corespunderea aceste-
ia realităţilor sociale (economice, politice etc.). Deci, accentul este pus pe 
conţinutul legii;8 

- a doua poziţie: calitatea legii se manifestă, în primul rând, prin aceea 
cum sunt formulate în cuprinsul său necesităţile şi cerinţele realităţii sociale, 
adică principală este forma juridică. În cazul în care legea cuprinde exact 
cerinţele societăţii, dar nu are forma necesară, atunci eficacitatea acesteia va 
fi sub semnul întrebării;9 

- a treia poziţie: calitatea legii rezidă în totalitatea calităţilor (ce ţin atât de 
conţinut, cât şi de formă) care-i permit să fie un regulator eficient al relaţiilor 
sociale.10 

Această ultimă abordare complexă a calităţii legii este considerată de 
numeroşi cercetători cea mai potrivită.11; 12; 13 Din perspectiva acesteia, cali-

5  Дрейшев Б. В. Проблемы обеспечения качества закона. B: Правоведение, 1988, № 4, p. 
30-31.
6  Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. Москва: Издатель-
ство ИГиП РАН, 1993, p. 7.
7  Сырых Е. В. Критерии качества закона. B: Законодательная техника: научно-практическое 
пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2000, p. 42-58.
8  Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях 
рынка. М., 1991, p. 76-81.
9  Игнатенко В. В. Правовое качество законов об административных правонарушениях. 
Иркутск, 1998, p. 68.
10  Сырых Е. В. Критерии качества закона. B: Законодательная техника: научно-практичес-
кое пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2000, p. 44
11  Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: 
Инфра-М, 2011,  p. 154.
12  Савельева Е. М. Проблемы и методы организации и экспертного обеспечения зако-
нодательной деятельности Государственной Думы: Дис. канд. юрид. наук. Москва, 1999, 
23, p. 25-27.
13  Costachi Gh., Gagiu E. Reflecţii asupra valorii legislaţiei şi a calităţii legii. În: Legea şi viaţa, 
2013, nr. 10, p. 9.
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tatea legii este definită ca „totalitatea însuşirilor sociale şi juridice caracter-
istice conţinutului şi formei legii, care-i determină capacitatea de a satisface 
anumite necesităţi şi cerinţe ale societăţii.14  Într-o altă opinie se apreciază că 
calitatea legii, în fiecare din ipostazele sale, este formată din patru elemente: 
calitatea conţinutului, a formulării, a adoptării şi a punerii normei în acţiune.15 

Prin urmare, se poate conchide că calitatea legii poate fi apreciată, în prin-
cipal, în baza a două momente: a conţinutului şi a formei. Aceste repere pot 
fi utilizate şi pentru aprecierea calităţii legii penale.

Concentrându-ne atenţia, în special, asupra acestui subiect, considerăm 
necesar, pentru început, să facem unele precizări referitoare la însăşi noţiunea 
de „lege penală,” căreia îi sunt recunoscute câteva accepţiuni. 

Bunăoară, unii cercetători autohtoni, luând în consideraţie conţinutul şi 
volumul reglementării, sursa normei juridico-penale, susţin că legea penală 
poate fi privită sub câteva aspecte:16 

a) lege penală este însuşi Codul Penal al Republicii Moldova ca act le-
gislativ unic codificat în care sunt expuse sistemic normele juridico-penale;

b) lege penală este şi un articol al Codului Penal sau o parte a acestuia, 
care prevede răspunderea pentru o faptă concretă;

c) lege penală este şi dispoziţia (sau dispoziţiile) din convenţiile şi tra-
tatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Aceste dispoziţii 
trebuie să fie reflectate şi în cuprinsul Codului Penal al Republicii Moldova, 
prin includerea normelor corespunzătoare. 

Alţi cercetători consideră că noţiunea legea penală este interpretată şi 
utilizată în două sensuri: 1) normativ-juridic – Codul Penal în vigoare, ca uni-
ca lege penală a Republicii Moldova; 2) normă juridică sub o dublă condiţie, 
având caracter penal şi conţinându-se într-un act legislativ cu statut de lege.17 

Această ultimă idee este dezvoltată de către S. Botnaru, A. Şavga, Vl. 

14  Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: Инфра- 
М, 2011, p. 154.
15  Савельева Е. М. Проблемы и методы организации и экспертного обеспечения законо-
дательной деятельности Государственной Думы: Дис. канд. юрид. наук. Москва, 1999, p. 
25-27.
16  Бужор В. Г., Гуцуляк В. И, Спыну И. А. Комментарий к уголовному кодексу Республики 
Молдова (общая часть). Кишинэу, 2001, p. 6.
17  Manual de drept penal: Partea generală. Autori: Al. Borodac, M. Gherman ş. a. Chişinău: 
Academia „Ştefan cel Mare”, 2005, p. 45.
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Grosu, M. Grama, care consideră că, în pofida prevederilor art. 1, alin. (1) 
din Codul Penal al Republicii Moldova,18 în care este stabilit că Codul Penal 
este unica lege penală în Republica Moldova, există şi alte legi penale cu o 
sferă de incidenţă sau aplicare mai restrânsă, cum ar fi de ex., Legea cu pri-
vire la combaterea terorismului.19 Tot din categoria legilor penale fac parte 
şi actele prin care se acordă amnistia şi graţierea. Specific acestor legi este 
domeniul de aplicare mai restrâns deoarece privesc o anumită instituţie sau 
câteva instituţii ale dreptului penal. Pe de altă parte, dispoziţiile cuprinse în 
aceste legi (numite în literatură „legi complinitoare”) sunt în totalitatea lor de 
natură penală, astfel completând cadrul normativ general fixat de Codul pe-
nal.20 Prin urmare, autorii citaţi consideră că „normele juridice care formează 
conţinutul dreptului penal ca ramură de drept sunt cuprinse în acte normative 
interne sub denumirea de lege penală.”21 

În pofida unei astfel de abordări largi a conceptului de lege penală, legislaţia 
naţională cuprinde dispoziţii tranşante în acest sens. Astfel, definiţia legală a 
legii penale este consacrată în art. 1 din Codul Penal al Republicii Moldova,22 
potrivit căruia: „(1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. 
(2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc 
principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină 
faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.” 

În următorul aliniat, se precizează că „legea penală se aplică în conformitate 
cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu actele 
internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate şi se 
aplică direct reglementările internaţionale”.

În viziunea noastră, legea penală urmează a fi privită în accepţiunea 

18  Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr. 72-74 din 14.04.2009.
19  Legea cu privire la combaterea terorismului, nr. 539 din 12.10.2001. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 147-149 din 06.12.2001.
20  Botnaru S., Şavga A., Grosu Vl., Grama M. Drept penal. Partea generală, vol. I. Chişinău: 
Car-tier Juridic, 2005, p. 25.
21  Botnaru S., Şavga A., Grosu Vl., Grama M. Drept penal. Partea generală, vol. I. Chişinău: 
Cartier Juridic, 2005, p. 25.
22  Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr. 72-74 din 14.04.2009.
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consacrată în Codul Penal, care, în interpretare strictă, nu recunoaşte cali-
tatea de lege penală şi altor acte legislative (sub aspect comparativ, este sem-
nificativ cazul României unde, pe lângă Codul Penal ca lege de drept comun, 
mai există şi „legi penale speciale,” categorie ce cuprinde atât legile cu car-
acter special exclusiv penal, cât şi legile extrapenale care conţin şi dispoziţii 
cu caracter penal).23 

O idee similară poate fi dedusă şi din reflecţiile altor cercetători, care 
consideră că obiectul legilor complinitoare (după cum sunt Legea cu pri-
vire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din 
26.07.2007, Legea cu privire la combaterea terorismului din 12.10.2001 etc.) 
este de a preveni şi a combate fapta care este definită ca infracţiune în Codul 
Penal. Aceste legi doar asigură realizarea sarcinilor Codului Penal.24 

Vorbind nemijlocit despre calitatea legii penale, este necesar să reiterăm 
cele două criterii în baza cărora poate fi apreciată aceasta (menţionate mai 
sus): conţinutul şi forma. În literatura de specialitate, cel mai frecvent 
cercetătorii se referă fie doar la unul, fie nu fac nicio distincţie între acestea.

De exemplu, I. E. Pudovocikin abordează calitatea legii penale prin pris-
ma conţinutului acesteia, adică a corespunderii legii cu necestăţile societăţii. 
Pentru început, domnia sa încearcă să stabilească care sunt totuşi necesităţile 
societăţii care pot fi acoperite de reglementarea juridico-penală. Evident, 
face trimitere la îngrijorarea faţă de problema fenomenului criminalităţii şi 
a ratei destul de înalte a acesteia. Luând în consideraţie acest fapt, dom-
nia sa, pentru a clarifica care sunt necesităţile societăţii, formulează două 
întrebări principale: ce anume cere şi aşteaptă societatea de la stat în ma-
terie de contracarare a criminalităţii? Şi, respectiv: ce îi va permite statului 
să întreprindă în acest scop? Altfel spus, ce „doreşte” societatea şi ce este 
dispusă să „plătească” pentru dorinţa sa?25 

23  Poenaru I. Problemele legislaţiei penale: reglementări, critica legii, pentru o nouă concepţie. 
Bucureşti: Lumina Lex, 1999, p. 7.
24  Mutu-Strulea M. Coliziunile şi carenţele legii penale. În: Studia Universitatis, Revistă 
ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2007, nr. 6, p. 168.
25  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и 
качества уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. 
Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности 
и коррупции: Сателлит, 2010, p. 177-178.
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Răspunsul în viziunea sa este destul de clar: cerinţa societăţii constă în 
asigurarea securităţii celor mai importante valori, pentru realizarea căreia ea 
este predispusă să accepte anumite restrângeri şi limitări. Aceste momente 
reamintesc două probleme fundamentale ale dreptului penal: 1) identificarea 
valorilor, de securitatea cărora este interesată societatea; 2) raportul dintre 
libertatea individuală şi securitatea colectivă.26 

Fiind de părerea că anumite aspecte ale acestor probleme sunt impor-
tante pentru determinarea „formulei calităţii” legii penale, autorul citat 
precizează că la o primă vedere, ţinând cont de prezumţia constituţionalităţii 
legii penale, se poate susţine că Codul Penal asigură securitatea tuturor 
valorilor general recunoscute de către majoritatea populaţiei ţării. Cu toate 
acestea, însă dată fiind diversificarea şi creşterea numărului grupurilor so-
ciale, care tind să promoveze sisteme de valori distincte, formarea nomen-
clatorului infracţiunilor devine dificilă. În aceste condiţii, este necesară o 
abilitate deosebită a legiuitorului în materie de selectare a valorilor, pentru 
apărarea cărora ar fi necesară represiunea penală. În caz contrar, s-ar ac-
tualiza formula bine cunoscută: „Poporul va vedea pedeapsa, dar nu va 
vedea infracţiunea.” Relevantă în acest caz este aşa-numita „criminalitate 
periferică,” care cuprinde faptele a căror criminalizare depinde nemijlocit 
de particularităţile naţional-istorice şi necesităţile politice ale momentu-
lui.27 

Sub acest aspect, considerăm că cercetătorul are dreptate, întrucât la 
moment este destul de vizibilă tendinţa şi eforturile legiuitorului de a 
ajusta legislaţia internă (inclusiv cea penală) la rigorile internaţionale şi 
europene, ignorându-se în mare parte particularităţile societăţii noastre 
(mai ales în condiţiile perioadei interminabile de tranziţie), prin prisma 

26  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 178.
27  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 178-179.
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cărora ar putea fi identificate şi alte valori ce ar necesita protecţie penală.
În continuare, autorul citat precizează că în condiţiile în care societa-

tea va reuşi să ajungă la un numitor comun referitor la setul valorilor ce 
necesită protecţie prin represie penală, soluţionarea problemei ce ţine de 
raportul dintre libertatea individuală şi securitatea colectivă devine cu mult 
mai uşoară.28  

În general, în doctrină se susţine tot mai mult că securitatea colectivă 
(înţeleasă ca un sistem complex de protecţie a normelor şi valorilor general 
acceptate de societate)29 este mai importantă decât libertatea individuală.30 
O idee similară poate fi dedusă din însăşi Declaraţia Universală a Dreptu-
rilor Omului (din 1948),31 art. 28 al căreia stabileşte: „Fiecare persoană are 
dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile 
expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin infăptuite.” Din aceste pre-
vederi, I. E. Pudovocikin conchide că dreptul la securitate reprezintă un 
drept inalienabil al omului, iar asigurarea acestuia este una dintre princi-
palele obligaţii ale statului. Acest aspect trebuie să se afle, în viziunea sa, 
şi la baza soluţionării problemei raportului dintre libertatea individuală 
şi securitatea colectivă în sfera dreptului penal. Sub acest aspect, în lipsa 
securităţii, instituţia drepturilor şi libertăţilor omului îşi pierde sensul, în-
trucât este imposibilă realizarea practică a acestora în condiţii de insecu-
ritate. Evident, prioritatea protecţiei valorilor colective nu presupune în 

28  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p.179.
29  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p.179.
30  Бабаев М. М., Рахманова Е. Н. Права человека и криминологическая безопасность. М., 
2003.
31  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U prin 
Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948. <http://www.un.org/en/documents/udhr/>.  
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niciun caz că societatea va permite statului să facă uz de orice mijloace în 
acest sens, constrângerea statului fiind inevitabil condiţionată de anumite 
limite.32 

Generalizând, cercetătorul conchide că soluţionarea conexată a prob-
lemelor enunţate (identificarea valorilor ce necesită protecţie şi asigurarea 
prioritară a protecţiei valorilor colective în raport cu cele individuale) asigură 
într-un final calitatea legii penale. De aici, calitatea legii penale rezidă în 
posibilitatea asigurării prioritare, printr-un minimum necesar de mijloace 
social-acceptabile, a protecţiei juridice a celor mai importante valori sociale, 
recunoscute de majoritatea societăţii. 

Totodată, autorul precizează că criteriul care denotă calitatea legii nu 
trebuie căutat în conţinutul acesteia, ci în practica socială, în rezultatele 
realizării dispoziţiilor legii. Din perspectiva dată, criteriile calităţii legii pe-
nale nu se reduc doar la asigurarea aplicării ei lesnicioase de către organele 
de drept, întrucât legea, într-un final, este creată nu pentru acestea, ci pentru 
cetăţenii cărora se adresează. Criteriile calităţii, în viziunea sa, se conţin în 
practica realizării legii penale.33 

Reieşind din formele de realizare a normelor juridico-penale (în număr de 
trei: executarea benevolă de către cetăţeni a obligaţiilor conţinute în normele 
penale; ralizarea de către aceştia a drepturilor reglementate de legea penală; 
aplicarea normei juridico-penale),34 cercetătorul consideră că pentru apre-
cierea calităţii legii penale trebuie luate în consideraţie următoarele aspecte: 
volumul şi motivaţia conduitei juridico-penale legale a cetăţenilor; volumul 
şi plenitudinea realizării de către cetăţeni a drepturilor reglementate de legea 

32  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред.проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 179-180.
33  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p. 180-181.
34  Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм (по материалам следственной и 
прокурорско-судебной практики). Учеб. пособие. Волгоград, 1973, p. 37. 
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penală; volumul şi calitatea aplicării legii penale de către organele de drept.35 
Pronunţându-ne pe marginea acestor reflecţii, considerăm necesar să 

precizăm că totuşi calitatea legii penale ar trebui căutată, în principal, în 
conţinutul acesteia (inclusiv, în forma ei), întrucât practica aplicării legii este 
în măsură să confirme sau să infirme calitatea acesteia. Mai mult, practica 
aplicării poate proba eficienţa legii ca o consecinţă a calităţii acesteia.

Un alt cercetător care s-a pronunţat pe marginea calităţii legii penale este 
A. V. Kozlov, preocupat fiind de identificarea unor criterii ale acesteia. Ast-
fel, în viziunea sa:36 

- principalul criteriu al calităţii normelor juridico-penale se conţine în 
regula: „Răspunderea penală trebuie să fie prevăzută doar pentru cele mai 
periculoase fapte.” Deci legea penală constituie forma extremă a reacţiei 
statului doar faţă de cele mai periculoase fapte, care atentează la cele mai 
importante interese ale persoanei, societăţii şi statului;

- un alt criteriu imporant al calităţii legii penale constă în regula conform 
căreia, răspunderea penală trebuie prevăzută pentru toate faptele social-
periculoase. Dacă respectarea primului criteriu exclude răspunderea pentru 
fapta ce nu a atins nivelul pericolului social al infracţiunii, cel de-a doilea 
presupune că în procesul de formulare a normelor juridico-penale este nece-
sar a tinde spre aceea ca nicio faptă ce prezintă un pericol social caracteristic 
infracţiunii să nu rămână în afara legii penale;

- al treilea criteriu al calităţii legii penale, presupune necesitatea 
diferenţierii răspunderii penale. Anume diferenţierea constituie unul dintre 
principalele mecanisme de realizare a principiului echităţii în dreptul pe-
nal, o garanţie importantă a faptului că pedeapsa, prevăzută pentru persoana 
vinovată de comiterea infracţiunii, va corespunde caracterului şi gradului de 
pericol social al infracţiunii;

- următorul criteriu rezidă în aplicabilitatea practică a normei juridico-

35  Пудовочкин Ю. Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. B: Противодей-
ствие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества 
уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 
Сателлит, 2010, p.181.
36  Козлов А. В. О критериях качества уголовного законодательства. В: Уголовно-правовой 
запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью. Саратов, 2008, p. 
85-91.
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penale. Dat fiind faptul că o expunere ideală a normei în codul penal nu se 
reuşeşte întotdeauna, în procesul formulării acesteia legiuitorul trebuie să 
asigure ca aplicarea normei să necesite costuri cât mai reduse sub formă de 
acţiuni de cercetare operativă, acţiuni criminalistice şi procesual-penale;

- la fel de important este şi criteriul ce ţine de necesitatea stabilirii exacte 
a limitelor conduitei infracţionale, altfel spus, construcţia normei juridico-
penale nu trebuie să ofere organelor de drept sau instanţei posibilitatea sau 
dreptul de a decide arbitrar, dacă acţiunile persoanei întrunesc sau nu ele-
mentele conţinutului infracţiunii. 

Precizând semnificaţia deosebită a criteriilor enunţate, cercetătorul 
consideră că acestea sunt, prin esenţa lor, absolut necesare, întrucât permit:37 

- facilitarea procesului legislativ de modificare şi completare a legii pe-
nale;

- evitarea erorilor la construirea normelor juridico-penale;
- elucidarea şi corectarea oportună a erorilor admise;
- realizarea unei monitorizări asupra legislaţiei penale în vederea 

perfecţionării oportune a acesteia.
Generalizând asupra criteriilor expuse de autor, putem conchide că în 

viziunea sa calitatea legii penale este determinată de faptul dacă: stabileşte 
răspunderea penală doar pentru cele mai periculoase fapte şi, implicit, 
pentru toate faptele social-periculoase; stabileşte exact limitele conduitei 
infracţionale; diferenţiază răspunderea penală, iar normele sale dispun de 
o aplicabilitate practică. Evident că semnificaţia acestor criterii nu trebuie 
ignorată, deoarece, după cum însuşi autorul a subliniat, ele sunt deosebit de 
utile în procesul legiferării, al construirii normelor juridico-penale. Sub acest 
aspect, considerăm că criteriile în cauză trebuie integrate în sistemul regu-
lilor şi mijloacelor tehnicii legislative.

În această ordine de idei, este oportun a preciza că în doctrina juridică, în 
cea mai mare parte, problema calităţii legii penale este abordată prin prisma 
formei sale de exprimare. 

În general, se consideră că calitatea legii este determinată de textul aces-
teia formulat şi expus într-o consecutivitate logică, conform regulilor gram-
aticale, ce conţine norme juridice clare şi exacte. Sub acest aspect, calitatea 

37  Козлов А. В. О критериях качества уголовного законодательства. В: Уголовно-правовой 
запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью. Саратов, 2008, p. 85.
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legii se asigură prin aplicarea unor reguli şi procedee speciale proprii tehnicii 
legislative. Prin urmare, tehnica legislativă reprezintă unul dintre mijloacele 
de asigurare a calităţii legilor, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formei.38 

Abordând din această perspectivă calitatea normelor juridico-penale, 
I. S. Jarikov susţine că aceasta presupune întrunirea cerinţelor înaintate 
faţă de conţinutul acesteia: exactitate, claritate şi logica dispoziţiei; lipsa 
contradicţiilor între normele generale şi speciale; economia represiei juridi-
co-penale; corespunderea cu actele normative ce conţin norme cu caracter 
penal; reducerea la minimum a dispoziţiilor de blanchetă; reflectarea intere-
selor generale ale societăţii.”39 

În context, este important să precizăm că în doctrină, în timp ce se evită 
(fie chiar şi justificat) identificarea unor criterii concrete care să denote cali-
tatea legii, cercetătorii pun tot mai mult accentul pe deficienţele legii penale, 
care, prin esenţă, compromit calitatea acesteia. Dintre acestea, sunt reite-
rate frecvent asemenea aspecte, cum ar fi coliziunile legii penale, carenţele 
(lipsele) acesteia, lacunele şi abundenţa normelor de blanchetă etc. 

Toate aceste aspecte accentuează, în ansamblul lor, în viziunea noastră, 
semnificaţia incontestabilă a tehnicii legislative pentru asigurarea calităţii 
legii penale. Este o idee confirmată şi în literatura de specialitate, în care 
tehnica legislativă este considerată drept unul dintre principalele mjloace ce 
asigură calitatea legilor adoptate atât sub aspectul conţinutului acestora, cât 
şi al formei.40 În acest sens, se precizează că nivelul tehnico-juridic al unui 
act normativ constituie principalul indiciu al calităţii acestuia.41 Deci respec-
tarea normelor tehnicii legislative este văzută ca o condiţie principală pentru 
menţinerea legislaţiei în vigoare într-o „stare funcţională.” Subaprecierea 
sau ignorarea acestei tehnici determină inevitabilitatea admiterii de erori în 
elaborarea şi aplicarea normelor de drept, fapt ce condiţionează, la rândul 

38  Гатилова А. С. Качество законов как объект прогнозирования. В: Юридическая наука, 
2012, № 4, p. 7.
39  Жариков Ю. С. Эффективность уголовно-правового регулирования как необходимая 
предпосылка повышения превентивного потенциала уголовного законодательства. В: 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2010, № 1(15), p. 37.
40  Гатилова А. С. Качество законов как объект прогнозирования. В: Юридическая наука, 
2012, № 4, p. 7.
41  Лариошин А. С. Законодательная техника уголовно-правовых норм (ст. ст. 158-162 
УК РФ). B: Власть и управление на востоке России, 2010, № 1, p. 194.
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său, înţelegerea şi aplicarea incorectă a legilor şi, într-un final, încălcarea 
legalităţii.42 Prin urmare, au dreptate cercetătorii atunci când susţin că doar o 
respectare consecventă a cerinţelor tehnico-juridice în procesul de elaborare 
a actelor legislative permite „obţinerea” unor legi de calitate şi, implicit, efi-
ciente, cu un impact pozitiv asupra relaţiilor din cadrul societăţii.43 

În concluzie, subliniem că calitatea legii penale depinde de întrunirea anu-
mitor criterii atât de conţinut, cât şi de formă. Acestea sunt cuprinse, în marea 
lor parte, în sistemul tehnicii legislative, fapt ce presupune că respectarea 
regulilor acesteia constituie principala condiţie pentru asigurarea calităţii le-
gii penale. În acelaşi timp, specificul şi complexitatea legii penale implică 
existenţa unor criterii de conţinut suplimentare, care prin esenţa lor justifică 
necesitatea unei tehnici juridico-penale distincte în măsură să le asigure.

De cele mai multe ori, calitatea legii penale este confirmată de eficienţa 
practică a acesteia, fapt ce presupune inevitabil existenţa unei legături strânse 
între calitatea şi eficienţa legii penale (subiect destul de complex la care vom 
reveni cu ocazia unui alt demers ştiinţific). Paradoxul se ascunde însă în 
faptul că adesea este eficientă şi legea penală ce nu corespunde criteriilor 
de calitate, astfel că din acest punct de vedere devine evidentă prioritatea 
calităţii faţă de eficienţă şi, implicit, rolul substanţial al tehnicii juridico-
penale în elaborarea legii penale.

42  Гатилова А. С. Качество законов как объект прогнозирования. В: Юридическая наука, 
2012, № 4, p.7.
43  Costachi Gh., Gagiu E. Reflecţii asupra valorii legislaţiei şi a calităţii legii. În: Legea şi 
viaţa, 2013, nr. 10, p. 11.
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