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ARGUMENT 

Ideea unui Drept penal european nu este nouă, însă 
necesitatea unui asemenea drept s-a impus în condiţiile în care 
fenomenul infracţional a depăşit graniţele naţionale, iar legislaţiile 
statelor nu au putut contribui eficient la combaterea acestui 
flagel, fiind necesare măsuri adecvate pe plan european şi, în 
mod corespunzător, pe plan internaţional. Însă un asemenea 
demers este greu de realizat, întrucât normele dreptului penal 
naţional au caracter intern, iar crearea unui drept penal 
internaţional a fost contestată de unii autori şi acceptată de alţii1. 

Sub acest aspect, profesorul Vintilă Dongoroz2 nu 
concepea posibilitatea unui drept penal internaţional, întrucât 
nu exista o organizaţie juridică a comunităţii internaţionale, 
care presupune o putere superioară suveranităţii fiecărui stat 
competentă să impună o ordine comună. 

Un alt ilustru profesor Vespasian V. Pella, considerat 
„un eminent Apostol al justiţiei penale internaţionale”3, a 
militat pentru unificarea progresivă a dreptului penal 
internaţional, crearea unei instanţe penale internaţionale şi 
construcţia europeană printr-o cooperare bazată pe toţi 
membrii societăţii europene, aducându-şi aportul la elaborarea 
proiectului Codului penal internaţional4. 

În lucrare sunt prezentate argumentele formulate 
împotriva sau în favoarea unui drept penal european, 

                                                           
1 Vasile Păvăleanu, Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii 
Europene, RDP nr.3/2009, p.27. 
2 Vintilă Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p.179. 
3 Ouintiliano Saldana, în Vespasian V. Pella, Criminalitatea colectivă a 
statelor şi dreptul penal al viitorului, Ed. Hamangiu Bucureşti, 2017, p.109. 
4 Mircea Duţu, Vespasian V. Pella, Fondator al dreptului internaţional. Pro-
motor al justiţiei penale internaţionale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 
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exprimându-se opinia5 că „un drept penal european, al 
cooperării şi armonizării, corespunde unei necesităţi 
imperioase”, impusă de creşterea şi internaţionalizarea 
criminalităţii, care devine din ce în ce mai periculoasă, 
transformându-se în criminalitatea organizată, ce acţionează în 
domenii precum traficul de droguri, terorism, ş.a. 

Elaborarea unei lucrări de referinţă în domeniul 
Dreptului penal european reprezintă un demers ştiinţific şi 
rodul unei activităţi îndelungate ca magistrat şi profesor 
universitar în materia dreptului penal şi  procesual penal, care s-
a finalizat prin mai multe manuale şi cursuri universitare. 
Astfel, în anii 2012 şi 2014 au apărut, la Editura Universul 
Juridic Bucureşti, cursurile de Drept penal general şi Drept 
penal special, iar în anul 2016 a fost publicat manualul Drept 
procesual penal la Editura Universitaria Bucureşti. La apariţia 
acestei lucrări am precizat că următorul demers este îndreptat 
spre elaborarea Dreptului penal european, care urmează să 
apară cât mai curând posibil. 

Noua lucrare este structurată în cinci titluri privind 
dreptul penal al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, 
dreptul penal european şi dreptul penal naţional, armonizarea 
reglementărilor în domeniul dreptului penal european, dreptul 
penal european şi garanţiile procedurale şi cooperarea 
internaţională în materie penală. 

La elaborarea cursului s-au avut în vedere lucrările de 
referinţă din dreptul intern şi din dreptul comparat, 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a CEDO, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
directivele şi alte acte normative ale Uniunii Europene, precum 
şi opiniile exprimate de specialişti în domeniu. 

Cursul se adresează studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor de la facultăţile de drept şi de administraţie 

                                                           
5 Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, Droit pénal européenne, éd. 
3, Dalloz, 2009, p.6. 
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publică, însă poate fi util şi pentru magistraţi, avocaţi şi alţi 
specialişti în domeniul dreptului. 
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