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PRINCIPIUL FUNDAMENTAL AL LEGALITĂȚII ÎN TIMP ÎN
DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL: ASPECTE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ
Drăgălin PĂDURE
Universitatea de Stat din Moldova
În acest articol sunt sintetizate recentele viziuni și concluzii referitoare la regulile tehnicii legislative operate în
materia revizuirii și adaptării normelor juridico-penale, sunt scoase în evidență viziuinile progresive cu privire
principiul legalității penale în timp, accentul fiind pus pe unele puncte discutabile. O condiţie pentru corecta înţelegere
şi aplicare a legii penale o constituie claritatea, accesibilitatea normelor sale.
Astfel, principiul legalității, inserat în alin.(1) art.3 CP RM, urmează a fi revizuit în așa mod, încât să reiasă că nu
poate fi aplicată o pedeapsă ori că nu poate fi luată o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală
la data când fapta a fost săvârşită.
Cuvinte-cheie: lege penală, neretroactivitatea legii penale, claritatea legii penale, legalitatea pedepselor penale,
legalitatea incriminării, legalitatea măsurilor de siguranță.
THE FUNDAMENTAL CRIMINAL LAW PRINCIPLE OF LEGALITY IN TIME:
ASPECTS OF LEGAL DRAFTING METHODOLOGY
In the realm of this article there have been synthesized the most recent conclusions of the legal drafting methodology
rules in the matter of legal norms revision and adaption. The author has selected the most progressive opinions on the
Criminal law and has emphasized the most advanced views comprehended by the author as the basic principles in the
application of the Criminal law in time. The author has concluded that a favorable condition for a comprehensive
treatment and application of the Criminal law is considered to be clearness and accessibility of its norms. Thus the
principle of legality incorporated in the paragraph (1) article 3 of the Criminal law of the Republic of Moldova must be
revised in such a way so as a punishment can be applied or no security measure can be applied if it was not foreseen
before by the criminal law on the date the criminal misdeed has been committed.
Keywords: Criminal law, prohibition of retroactivity of the criminal law, intelligibility of the Criminal law, legality
of criminal punishments, legality of incrimination, legality of security measures.
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