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CAPITOLUL I 

IINNFFRRAACCŢŢIIUUNNEEAA  ––  TTRRĂĂSSĂĂTTUURRIILLEE  EESSEENNŢŢIIAALLEE  
ŞŞII  EELLEEMMEENNTTEELLEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  

1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE INFRACŢIUNE 

A. INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A 
DREPTULUI PENAL 

 
Infracţiunea, în sensul ei cel mai larg, este un act de 

conduită exterioară a omului, care din cauza tulburării pe care o 
produce ordinii sociale şi de drept este supusă represiunii penale. 
Din această accepţiune, rezultă că infracţiunea reprezintă o 
realitate complexă cu valenţe şi exprimări în plan material-obiectiv, 
social, moral şi juridico-penal. 

Dreptul penal, în totalitate, este structurat în jurul a trei 
instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală şi 
pedeapsa. 

Între cele trei instituţii sus-menţionate există o strânsă 
legătură şi condiţionare, în sensul că existenţa infracţiunii 
determină existenţa şi funcţionarea celorlalte două. Fără 
infracţiune nu poate exista răspundere penală şi fără răspundere 
penală nu se poate concepe aplicarea unei pedepse. Săvârşirea 
oricărei infracţiuni atrage, pentru cel care a comis-o, o pedeapsă, 
iar pedeapsa implică, din partea persoanei care o suportă, 
răspunderea sa penală pentru fapta săvârşită. 

Codul penal dă expresie acestei relaţii în art. 17 alin. 2, în 
care se arată că – „Infracţiunea este singurul temei al răspunderii 
penale”. În ipoteza în care, datorită unor cauze determinate 
prevăzute de lege (legitima apărare, starea de necesitate, 
constrângerea fizică sau morală etc.) caracterul penal al faptei 
săvârşite este înlăturat, nu există nici răspundere penală şi, 
desigur, nici pedeapsă. 
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De subliniat că, totuşi, din cele trei instituţii fundamentale, 
cea a infracţiunii este mai importantă pentru că, aşa cum s-a 
subliniat în doctrina penală, ea constituie „piatra de temelie a 
oricărui sistem de drept penal, deoarece reglementările sale se 
răsfrâng asupra tuturor normelor incriminatoare din acel sistem de 
drept penal”. 

Infracţiunea, ca instituţie fundamentală, presupune, prin 
urmare, un ansamblu de norme penale prin care se 
reglementează, în general, condiţiile de existenţă şi trăsăturile 
caracteristice comune tuturor infracţiunilor descrise în legea 
penală, şi nu în special, adică prin perspectiva diferitelor infracţiuni 
ca de exemplu: furt, omor, tâlhărie, fals etc. 

 
B. DEFINIŢIA INFRACŢIUNII  
 
În viaţa socială se pot săvârşi fapte (acţiuni, inacţiuni) 

neconvenabile, care vatămă sau pun în pericol interesele 
membrilor societăţii, fie că aceste interese aparţin tuturor, adică 
colectivităţii în ansamblu, fie că ele aparţin numai unora dintre ei. 
Toate aceste fapte, întrucât tulbură ordinea socială, sunt 
antisociale, însă ele nu pot fi caracterizate ca infracţiuni decât în 
măsura în care sunt incriminate prin legea penală şi sancţionate cu 
o pedeapsă. 

Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal 
sau în diferitele legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un 
fenomen social, fie ca un fenomen juridic. 

Considerată ca fenomen social, noţiunea de infracţiune 
evoluează ca şi noţiunea de moralitate. În fiecare epocă şi în 
fiecare ţară, statul are o concepţie particulară despre condiţiile 
fundamentale ale vieţii sociale, despre importanţa, mai mare sau 
mai redusă, a unor valori sociale şi, ca urmare, consideră un 
anumit număr de reguli de conduită ca absolut necesare pentru 
existenţa societăţii, şi, pe această bază, determină în cuprinsul 
legii penale, acţiunile sau abstenţiunile pe care le impune 
cetăţenilor, sub ameninţarea unei pedepse. Este vorba deci, de 
fapte care aduc atingere ordinii sociale. 

Ca fenomen juridic, infracţiunea este o faptă – o acţiune 
sau o omisiune – imputabilă autorului său, prevăzută de legea 
penală şi sancţionată cu o pedeapsă. Ceea ce caracterizează 
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infracţiunea ca fenomen juridic este, pe de o parte, incriminarea, 
adică proclamarea unei acţiuni sau inacţiuni socialmente 
neconvenabile ca infracţiune – şi, pe de altă parte, prevederea, în 
lege, a unei pedepse pentru săvârşirea ei. 

Pornindu-se de la prima caracteristică sus-menţionată, 
aceea de a fi o faptă incriminată de legea penală, infracţiunea – ca 
fenomen juridic – a fost uneori definită ca o violare a legii penale. 
În legătură cu această definiţie este de observat că legea penală 
nu stabileşte în mod expres reguli de conduită, ci numai pedepse. 
De aceea, în loc de a se defini infracţiunea ca o violare a legii 
penale, uneori, pentru definirea infracţiunii se recurge, în mod 
exclusiv, la cealaltă caracteristică a ei – pedeapsa – spunându-se 
că infracţiunea este o faptă pedepsită de legea penală. 

În contrast cu definiţiile formale ale infracţiunii, Codul penal 
român în vigoare, pornind de la caracterul social al faptelor penale, 
dă o definiţie materială a infracţiunii, fără a omite aspectul juridic, 
iar accentul este pus pe pericolul social al infracţiunii, adică pe 
aptitudinea unei conduite umane de a vătăma sau de a pune în 
pericol valori esenţiale pentru normala desfăşurare a vieţii sociale. 

Articolul 17 din Codul penal defineşte infracţiunea ca fiind 
„fapta prevăzută de legea penală, care prezintă pericol social 
şi este săvârşită cu vinovăţie.” 

Definiţia infracţiunii este rezultatul unui proces mental de 
generalizare, comun formării oricărei noţiuni generale. Într-adevăr, pe 
lângă noţiunea generală de infracţiune, Codul penal descrie, în 
partea sa specială, numeroase tipuri particulare de infracţiune, adică 
tot atâtea noţiuni abstracte ale unor infracţiuni determinate (de 
exemplu: omor, furt, delapidare, ultraj etc.); ori, examinând toate 
aceste tipuri particulare de infracţiuni în parte, rămân drept 
caracteristici esenţiale şi comune tuturor următoarele: pericolul social, 
vinovăţia şi incriminarea, cu corolarul său – sancţiunea. Aceste trei 
trăsături esenţiale nu lipsesc nici uneia din faptele cărora legea 
penală le atribuie caracter infracţional; din această cauză ele dau 
noţiunea generală de infracţiune. Metoda folosită pentru stabilirea 
noţiunii generale de infracţiune şi pentru definirea acesteia este cea 
obişnuită, şi anume metoda inductivă, de la concret la abstract, prin 
înlăturarea caracteristicilor specifice şi reţinerea a tot ceea ce este 
comun şi esenţial. 
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Codul penal defineşte, în texte distinctive, fiecare din cele 
trei trăsături esenţiale ale infracţiunii: pericolul social în art. 18, 
vinovăţia în art. 20 şi legea penală în art. 1, 2 şi 3. Între aceste 
trăsături esenţiale există o interferenţă şi o corelare dialectică, în 
sensul că fiecare este relevantă penal numai prin raportare la 
celelalte. De exemplu, pericolul social dobândeşte semnificaţie 
penală numai dacă se referă la o faptă săvârşită cu vinovăţie şi 
prevăzută de legea penală; vinovăţia – ca să fie relevanţă din 
punct de vedere penal – trebuie să caracterizeze o faptă 
socialmente periculoasă, incriminată prin lege. În fine, o faptă, 
chiar prevăzută prin legea penală, nu constituie infracţiune decât 
dacă prezintă pericol social şi dacă a fost comisă cu vinovăţie. 

Incriminând unele fapte – de exemplu, omorul (art. 178 C. 
P.), furtul (art. 249 C. P.), ultrajul (art. 323 C. P.) – legea penală 
descrie in abstracto conţinutul fiecăreia, prin indicarea atât a 
activităţii materiale ce le caracterizează, a rezultatului pe care ele 
trebuie să îl realizeze, cât şi a unor cerinţe indispensabile pentru 
considerarea lor ca infracţiuni. Atâta vreme cât legea este 
respectată, infracţiunea îşi păstrează acest caracter formal şi 
ipotetic, dar când prevederile sale sunt încălcate, ieşim din sfera 
ilicitului abstract pentru a ne aflăm în situaţia unei infracţiuni 
concrete. Pentru ca în asemenea situaţii să se poată constata 
dacă într-adevăr s-a comis o infracţiune, este necesar ca organele 
de urmărire penală şi instanţele să procedeze la o dublă verificare: 
să verifice mai întâi, dacă fapta concretă săvârşită corespunde 
descrierii pe care norma incriminatoare o face infracţiunii abstracte 
şi apoi să verifice dacă acea faptă prezintă trăsăturile esenţiale 
caracteristice conceptului general de infracţiune, astfel cum sunt 
formulate în definiţia dată la art. 17 C. P., întrucât s-ar putea ca 
fapta săvârşită, deşi corespunzătoare, în materialitatea ei, 
descrierii din norma de incriminare, să nu prezinte pericol social ori 
să nu fie comisă cu vinovăţie. Definiţia legală a infracţiunii 
constituie astfel un instrument deosebit de util pentru practicienii 
dreptului care, raportând faptele concrete săvârşite la conceptul 
legal de infracţiune, vor fi în măsură să stabilească dacă acestea 
au sau nu caracter infracţional. 

Definiţia legală a infracţiunii are şi alte semnificaţii pentru 
dreptul penal. Acestea reflectă unele principii fundamentale ale 
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dreptului penal, cum sunt: principiul legalităţii incriminării şi 
principiul răspunderii subiective. 

De asemenea, definiţia generală a infracţiunii are un rol 
primordial în delimitarea sferei ilicitului penal de ilicitul extrapenal 
şi serveşte drept ghid pentru legiuitorul însuşi în elaborarea de noi 
norme de drept penal, prin care se incriminează anumite fapte ca 
infracţiuni, precum şi în scoaterea de sub incidenţa legii penale a 
acelor fapte care nu mai prezintă pericol social. 

2. TRĂSĂTURILE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNII 

A. PERICOLUL SOCIAL  
 
a) Noţiunea de pericol social 
Importanţa periculozităţii sociale, ca principală trăsătură 

distinctivă a infracţiunii, este dată de împrejurarea că numai 
datorită existenţei şi intervenţiei ei negative, fapta umană pe care o 
marchează dobândeşte aptitudinea de a tulbura viaţa socială, 
lezând sau punând în pericol ansamblul de valori spirituale, 
morale, juridice şi materiale etc., care o constituie şi îi asigură o 
normală desfăşurare. 

Prin pericolul social al unor acte de conduită înţelegem 
particularitatea acestora de a aduce atingere sau a periclita unele 
valori sociale, de un anumit interes pentru societate. Pericolul 
social constituie, astfel, o trăsătură esenţială şi comună tuturor 
faptelor prin care se încalcă ordinea de drept. Incriminarea prin 
lege a unor categorii de fapte nu este decât consacrarea legală a 
existenţei unui grad mai ridicat de pericol social pentru valorile 
ocrotite pe cale penală. 

Pericolul social al unei fapte prevăzute de legea penală 
rezultă din atingerea pe care a adus-o sau, în mod obiectiv, poate 
să o aducă unei valori sociale pe care legea penală o apără. 

Periculozitatea socială a infracţiunii rezidă, prin urmare, 
atât în răul pe care fiecare infracţiune concretă îl produce într-un 
caz determinat (uciderea unei persoane), cât şi în perspectiva ca 
în condiţii – materiale şi subiective – similare, faptele de acelaşi tip 
să se repete, să devină un fenomen. 
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Caracterul social al pericolului rezultă din împrejurarea că 
el vizează valori şi rânduieli sociale, că faptele care îl creează 
tulbură desfăşurarea normală a relaţiilor statornice între membrii 
societăţii, că provoacă nemulţumire, teamă şi îngrijorare pentru 
ceea ce s-a săvârşit şi s-ar mai putea comite, prin încălcarea legii 
penale, în cadrul colectivităţii. 

Valorile sociale, a căror vătămare sau periclitare atribuie 
relevanţă penală faptelor prin care li s-a adus atingere, sunt 
enumerate în art.1 din Codul penal şi anume: România, 
suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, 
persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum 
şi întreaga ordine de drept. 

 
b) Elementele pericolului social 
În art. 18 C. P., se arată că, în înţelesul legii penale, fapta 

care prezintă pericol social este orice acţiune sau inacţiune prin 
care se aduce atingere uneia din valorile sociale enumerate în art. 
1 C.P. şi pentru sancţionarea acesteia este necesară aplicarea 
unei pedepse. 

Din această definiţie rezultă că, pentru a fi relevant din 
punct de vedere penal, pericolul social trebuie să îndeplinească 
două cerinţe, care ar putea fi sintetizate după cum urmează: 

– Pericolul social trebuie să fie generat de săvârşirea 
unei fapte. În dreptul nostru penal se consideră, că purtătoare de 
pericol social este fapta, nu făptuitorul, deoarece fapta, ca 
fenomen este susceptibilă de a periclita condiţiile vieţii materiale a 
societăţii şi nu persoana care, tot atât de bine ar putea să nu 
încalce legea penală; pericolul social se reflectă asupra persoanei 
numai prin faptele ei. 

Fapta, în sensul art. 17 şi 18 C. P., este un act de conduită 
al omului, având o existenţă materială, obiectivă. Noţiunea de 
„faptă”, în semnificaţia ce i se dă de legea penală, se reduce, în 
esenţă, la două elemente de ordin exclusiv material obiectiv şi 
anume: o activitate fizică, ce se poate înfăţişa sub forma unei 
acţiuni sau inacţiuni, şi un rezultat socialmente periculos. 

Acţiunea este o formă de manifestare concretizată în acte, 
gesturi, cuvinte etc. prin care făptuitorul, indiferent că se foloseşte 
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de propria sa energie sau de o energie străină, face să se producă 
o schimbare în lumea exterioară. 

Inacţiunea constă într-un comportament pasiv, în omisiunea 
făptuitorului de a îndeplini o obligaţie legală şi a face astfel ca în 
lumea exterioară să survină o schimbare datorită acţionării unei 
energii care trebuie anihilată prin intervenţia acestuia. 

Rezultatul este o urmare socialmente periculoasă, 
constând într-o vătămare sau o stare periculoasă, creată – pentru 
valorile sociale ocrotite de legea penală – prin acţiunea sau 
inacţiunea făptuitorului. 

– Pericolul social să fie de o asemenea gravitate 
încât pentru combaterea faptei care l-a generat să fie 
necesară aplicarea unei pedepse. Nu numai dreptul penal 
prevede şi sancţionează fapte neconvenabile, interzise prin 
reglementări juridice; toate aceste fapte care, fără a aparţine 
ilicitului penal, nesocotesc totuşi reguli de drept, prezintă pericol 
social. Nici faptele generatoare de prejudiciu, pe care Codul 
civil, în art. 998 şi 999 le denumeşte „delicte” şi „cvasidelicte”, 
nici abaterile disciplinare şi contravenţiile nu sunt lipsite de 
pericol social. Numai că, între pericolul social al acestora şi 
pericolul social al unei infracţiuni este o diferenţă de grad.  

Această deosebire, sub aspectul gradului de pericol 
social, între diversele încălcări de lege, impune, în vederea 
combaterii acestora, tratamente juridice diferenţiate, fiind 
evident că, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte 
aparţinând ilicitului civil, disciplinar sau administrativ, este 
nevoie de alte mijloace decât cele necesare pentru combaterea 
ilicitului penal. În sfera ilicitului extrapenal sunt suficiente simple 
sancţiuni reparatorii pentru „delictele” şi „extradelictele” civile, 
sancţiuni disciplinare pentru abaterile disciplinare sau sancţiuni 
contravenţionale pentru abaterile administrative. În cazul 
infracţiunilor însă pericolul social sporit reclamă aplicarea unei 
pedepse. Situată pe treapta cea mai înaltă a periculozităţii 
sociale, fapta pe care legea penală o consideră infracţiune 
atrage, în mod necesar, pentru autorul ei, o sancţiune pe 
măsură – o pedeapsă – adică cea mai grea dintre sancţiunile 
prevăzute de lege. 
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c) Felurile pericolului social
În ştiinţa dreptului penal, în practica legislativă şi structura 

normelor penale de incriminare, se face o distincţie între pericolul 
social generic (abstract) al unei anumite infracţiuni în conţinutul ei 
formal-normativ (viol, furt, omor etc.) şi pericolul social concret 
(specific) pe care l-ar putea prezenta fapta săvârşită în conţinutul 
ei real. 

1) Pericolul social generic sau abstract caracterizează toate 
faptele ce aparţin unui anumit tip particular de infracţiune (omor, 
delapidare, viol etc.) şi este evaluat de legiuitor „in abstracto”, prin 
folosirea tuturor datelor ce-i stau la dispoziţie în momentul 
incriminării sau atunci când se pune problema modificării legii 
penale (importanţa valorii sociale ocrotite prin textul incriminator şi 
întinderea vătămării ce i se poate aduce, natura urmărilor, calitatea 
făptuitorului, frecvenţa faptelor de acelaşi fel şi împrejurările în 
care ele pot fi comise etc.). În primul caz, rezultatul acestei 
evaluări generice se poate materializa în caracterizarea faptelor de 
acelaşi tip ca infracţiune şi, totodată, în alegerea speciei de 
pedepse ca socotită adecvată pentru combaterea lor şi în fixarea 
limitelor legale ale pedepsei alese. În cazul al doilea, când 
evaluarea gradului de pericol social abstract are loc ulterior 
incriminării, rezultatul acestei operaţii se poate materializa prin 
modificarea pedepsei, fie prin schimbarea speciei (de exemplu, se 
înlocuieşte închisoarea cu amenda), fie prin modificarea 
cuantumului pedepsei, care poate fi mărit sau redus). 

2) Pericolul social specific sau concret caracterizează o 
faptă – aparţinând unui tip particular de infracţiune – efectiv 
săvârşită (de pildă, uciderea unei persoane determinate, 
delapidarea unei anumite sume de bani, vătămarea corporală 
comisă asupra unei persoane) şi este evaluat „in concreto” de 
organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată, în raport 
cu unele elemente şi date, de asemenea, concrete, cum ar fi: 
urmarea efectiv survenită ori care s-ar fi putut produce, 
împrejurările comiterii acţiunii sau inacţiunii, mobilul determinat şi 
scopul urmărit de făptuitor etc. Datorită varietăţii nesfârşite a 
acestor elemente şi date concrete, pericolul social concret variază 
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– chiar în cadrul aceluiaşi tip particular de infracţiune – de la o 
faptă la alta. Cunoaşterea lui este obligatorie pentru organele 
judiciare – care sunt ţinute a depune toate diligenţele spre a-l 
evalua corect, deoarece, pe de o parte, dacă se va constata că 
acţiunea sau inacţiunea săvârşită nu prezintă gradul de pericol 
social al unei infracţiuni, nu ne mai aflăm în sfera ilicitului penal, 
fapta respectivă neconstituind o infracţiune, şi pentru că, pe de altă 
parte, potrivit art. 87 CP, gradul de pericol social concret al faptei 
săvârşite constituie unul din criteriile de individualizare juridică a 
pedepsei aplicabile făptuitorului. 

 
d) Fapta care nu prezintă gradul de pericol social al 

unei infracţiuni 
Necesitatea instituţiei. Prevederea în legea penală a unei 

fapte ca infracţiune este rezultatul stabilirii de către legiuitor a 
pericolului social abstract al acelei fapte şi, totodată, a necesităţii 
sancţionării ei penale. 

La evaluarea acestui pericol social legiuitorul a ţinut seama 
de criteriile generale ce au stat la baza determinării în mod generic 
a acestuia, iar constatarea lui presupune ca, în concret, să-şi 
vădească existenţa pentru că numai în această împrejurare face 
necesară incriminarea şi pedepsirea faptei respective. 

Concept. Potrivit art. 19 C. P., „nu constituie infracţiune 
fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minimă adusă 
uneia dintre valorile apărate de lege şi prin conţinutul său concret, 
fiind în mod vădit lipsită de importanţă, nu prezintă gradul de 
pericol social al unei infracţiuni”. 

Textul sus-citat stabileşte organelor de urmărire penală şi 
instanţelor de judecată obligaţia de a verifica – prin folosirea unor 
criterii enumerate în art.19, alin. 2 C. P. – dacă fapta supusă 
cercetării ori supusă jurisdicţiei lor prezintă sau nu gradul de 
pericol social necesar pentru caracterizarea acesteia ca 
infracţiune. În varianta în care, în urma unei astfel de verificări ar 
reieşi că pericolul social concret al acestei fapte se situează sub 
plafonul de gravitate necesar pentru existenţa unei infracţiuni, 
organul de urmărire penală, sau, respectiv, instanţa de judecată ar 
trebuie să constate inexistenţa unei infracţiuni, adică a unei fapte 
fără caracter penal. 
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Din cele ce au precedat, trebuie să reţinem că organele 
judiciare nu au, formal, atributul de a decide asupra incriminării 
sau dezincriminării faptei, pentru că acesta rămâne atributul 
exclusiv al legiuitorului, ci numai de a constata, pe baza legii, dacă 
fapta concretă prezintă pericolul social al unei infracţiuni, 
procedând în caz contrar la aplicarea unei sancţiuni cu caracter 
administrativ, aceasta întrucât legiuitorul este în imposibilitatea de 
a stabili el însuşi problema existenţei, în situaţiile concrete, a 
gradului de pericol social minim necesar pentru existenţa 
infracţiunii. 

Condiţii. Pentru ca o faptă care, deşi prevăzută de legea 
penală, să nu prezinte totuşi gradul de pericol social al unei 
infracţiuni, este necesar, potrivit prevederilor art. 19 C.P., ca ea să 
fie lipsită în mod vădit de importanţă, datorită atingerii minime 
adusă uneia din valorile sociale ocrotite de lege şi conţinutului ei 
concret. 

Lipsa de importanţă trebuie să fie vădită, adică atât de 
neîndoielnică încât să fie inutilă orice apreciere ce ar putea 
conduce la o constatare contrară. 

Absenţa unei importanţe semnificative trebuie dedusă 
conform aceluiaşi text, mai întâi prin caracterul neînsemnat al 
atingerii aduse valorii sociale ocrotită prin dispoziţia legală 
incriminatoare, ceea ce, în ultimă analiză înseamnă un rezultat (o 
vătămare sau o stare de pericol) modic din punct de vedere 
cantitativ. În al doilea rând, lipsa de importanţă a faptei poate fi 
relevată de conţinutul ei concret – adică din ansamblul datelor, 
stărilor, situaţiilor şi împrejurările concrete specifice faptei comise – 
pe care organul judiciar care efectuează urmărirea trebuie, de 
asemenea, să-l ia în considerare. 

În concluzie, o faptă poate fi considerată ca lipsită în mod 
vădit de importanţă atunci când, datorită urmării neînsemnate pe 
care a produs-o asupra valorii sociale împotriva căreia a fost 
îndreptată (o vătămare neimportantă, o slabă rezonanţă socială) şi 
modului cum s-au realizat în fapt elementele ei constitutive, apare 
în mod vădit, adică evident pentru oricine, deci, în mod obiectiv, că 
este lipsită de semnificaţie juridică penală. Prezintă o astfel de 
caracteristică, spre exemplu, unele furturi mărunte din magazine, 
anumite fapte de neglijenţă în serviciu care au produs pagube 
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reduse, falsificarea unor înscrisuri care pot produce consecinţe 
juridice mai puţin semnificative etc. 

Criteriile de apreciere a gradului de pericol social. 
Pentru a se evita arbitrariul şi subiectivismul în evaluarea gradului 
de pericol social, art. 19 alin. 2 C.P. enumeră criteriile de care 
trebuie să se folosească organele judiciare atunci când sunt puse 
în situaţia de a efectua asemenea evaluări. 

 
Aceste criterii sunt: 
1) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei. În cadrul 

acestui criteriu este necesar să se aibă în vedere, printre altele: 
modul cum a fost pregătită fapta, săvârşirea acţiunii pe ascuns sau 
pe faţă, săvârşirea unui singur act ilicit ori a mai multor acte 
infracţionale. Un pericol social accentuat ar mai putea fi relevat şi 
de utilizarea de către infractor a unor instrumente (arme, substanţe 
otrăvitoare) ori mijloace (incendii, explozii) apte prin natura lor să 
producă urmări grave; 

2) scopul urmărit de făptuitor. Uneori, prin săvârşirea faptei 
se urmăresc scopuri duşmănoase, egoiste sau josnice (de 
exemplu, comiterea sau acoperirea altei infracţiuni). Alteori, 
făptuitorul poate comite fapte pentru satisfacerea unei nevoi 
imperioase (de exemplu, procurarea unui medicament care îi este 
absolut necesar). Este evident că pericolul faptei va fi mai mare în 
primul caz decât în cel de-al doilea; 

3) împrejurările în care fapta a fost comisă. Este vorba de 
un ansamblu de date, stări sau situaţii care laolaltă au creat 
ambianţa – de o anumită semnificaţie specifică sub raportul 
gradului de pericol social – în care a avut loc săvârşirea faptei. În 
cadrul acestui criteriu ar putea fi luate în considerare: timpul şi 
locul comiterii; precauţiile luate de făptuitor pentru a zădărnici 
descoperirea faptei şi a împiedica identificarea sa; neluarea de 
către organele în drept, a unor măsuri ce ar fi putut împiedica, 
practic, săvârşirea infracţiunii; 

4) urmarea produsă ori care s-ar fi putut produce. Textul 
are în vedere urmările concrete, indiferent de natura lor – 
patrimonială, organizatorică, morală, politică – pe care fapta 
săvârşită le-a produs efectiv, fie era susceptibilă să le producă, 
dacă anumite împrejurări, independente de făptuitor, nu ar fi 
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împiedicat survenirea lor. În cadrul infracţiunilor îndreptate 
împotriva patrimoniului, valoarea mică a prejudiciului cauzat 
poate constitui, dacă nu este asociată unor împrejurări cu 
caracter agresiv, un indiciu semnificativ al unei periculozităţi 
sociale reduse; 

5) persoana şi conduita făptuitorului. În legătură cu 
persoana făptuitorului, menţionăm că aceasta trebuie apreciată 
nu numai sub aspect psiho-fizic, ci şi social, adică luându-se în 
considerare atât trăsăturile de caracter şi temperamentul său, 
starea sa de sănătate fizică şi mentală, cât şi măsura integrării 
sale sociale. Vârsta înaintată, lipsa experienţei de viaţă cât şi 
nivelul său scăzut de cultură ar putea releva, eventual, un grad 
de pericol social mai puţin ridicat. Cât priveşte conduita 
făptuitorului, este de observat că pentru evaluarea gradului de 
pericol social, interesează atât comportarea sa dinaintea 
săvârşirii faptei, cât şi conduita sa de după comiterea acesteia. 

Sancţiunea aplicabilă. În cazul faptelor prevăzute în 
prezentul articol, procurorul sau instanţa aplică una din 
următoarele sancţiuni cu caracter administrativ: 

• mustrarea; 
• mustrarea cu avertisment; 
• amenda de la 1 000 000 (100) la 25 000 000 (2 500) lei 
 
B. VINOVĂŢIA 
 
a) Noţiuni introductive 
Infracţiunea – ca act de conduită umană – comportă nu 

numai o latură exterioară, obiectivă, cu exprimare perceptibilă sub 
aspect material-fizic, dar şi o latură interioară, subiectivă, alcătuită 
din fenomenele şi procesele psihice care preced, pun în mişcare şi 
însoţesc actul de conduită antisocial, imprimându-i orientarea 
antisocială. 

Cu alte cuvinte, pentru ca o faptă să constituie infracţiune, 
să atragă aplicarea unei pedepse, nu este suficient ca ea să 
aparţină făptuitorului, ci trebuie să-i fie imputabilă. Fapta poate fi 
imputabilă celui ce-a săvârşit-o numai când reprezintă expresia 
conştiinţei şi voinţei sale, adică atunci când a comis-o cu 
vinovăţie. 
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Potrivit art. 20 alin. 1 C.P., vinovăţia există „atunci când 
fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie, 
din culpă sau cu intenţie depăşită”. 

Vinovăţia implică, aşadar, acţiunea a doi factori inerenţi 
vieţii psihice a persoanei: pe de o parte, conştiinţa sau factorul 
intelectual, iar pe de altă parte, voinţa sau factorul volitiv. 

 
b) Factorii vinovăţiei 
1) Voinţa sau factorul volitiv. Voinţa (factorul volitiv) 

reprezintă facultatea psihică prin care individul îşi mobilizează şi 
orientează conştient energiile fizice, mentale şi disponibilităţile 
afective în vederea trecerii la acţiune şi susţinerii acesteia, potrivit 
scopului urmărit. 

Pentru ca actul de conduită al unei persoane să-i fie 
atribuit, să-i aparţină, să-i fie imputabil, se cere să fie săvârşit cu 
voinţă. În cazul în care fapta nu este voită de persoana care a 
comis-o, pentru că nu a acţionat în mod liber, ci ca urmare a unei 
energii străine, căreia nu i-a putut rezista, acea faptă nu poate să-i 
fie imputabilă decât fizic, nu şi psihic făptuitorului, ceea ce exclude 
vinovăţia. 

Pentru existenţa vinovăţiei nu este suficient să existe voinţa 
de a săvârşi fapta, ci mai este necesar ca această voinţă să fie 
liber determinată, adică persoana să aibă capacitatea psiho-fizică 
de a se autodetermina şi de a fi stăpână pe actele sale. Voinţa în 
săvârşirea faptei persoanei fizice este o condiţie esenţială pentru 
existenţa vinovăţiei ca trăsătură a infracţiunii, nu numai atunci 
când ea se prezintă sub forma acţiunii, ci şi când apare sub forma 
inacţiunii. În aceasta din urmă situaţie, conduita omisivă trebuie să 
fie rezultatul voinţei de a efectua actul contrar legii, fie ignorând 
obligaţia legală, fie nefăcând tot ce trebuie pentru cunoaşterea 
caracterului ilicit al actului comis ca să ducă la respectarea legii 
(de exemplu, voinţa de a păstra un bun de valoare găsit şi a nu-l 
preda în termenul prevăzut de lege autorităţilor ori celui ce l-a 
pierdut). 

În mod obişnuit, oamenii dispun de capacitatea psihică de 
a se autodetermina şi de a fi stăpâni pe faptele lor, motiv pentru 
care voinţa de a săvârşi actul socialmente periculos este 
prezumată până la proba contrarie. 
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2) conştiinţa sau factorul intelectual. Factorul intelectual 
sau aptitudinea de înţelegere presupune reprezentarea deplină a 
conţinutului, sensului şi finalităţilor urmărite sau acceptate prin 
săvârşirea faptei, precum şi prevederea întregii desfăşurări 
cauzale a acesteia. În conştiinţă apare mai întâi ideea de a săvârşi 
fapta şi apoi reprezentarea urmărilor sale. Tot aici se deliberează 
asupra săvârşirii faptei şi asupra tuturor motivelor care pot 
determina luarea unei hotărâri dacă fapta asupra căreia s-a putut 
delibera, urmează a fi săvârşită. 

După terminarea procesului decizional se trece de la 
manifestarea de conştiinţă la manifestarea de voinţă care 
constă în concentrarea energiei în vederea realizării actului de 
conduită. 

Din cele exprimate mai sus rezultă, neîndoielnic, că cei doi 
factori se influenţează şi se presupun unul pe celălalt. 
Manifestarea de voinţă presupune manifestarea faptei, a urmărilor 
şi a procesului cauzal de determinare a acestor urmări. Este cu 
putinţă ca desfăşurarea procesului volitiv să influenţeze, la rândul 
său, asupra reprezentării faptei şi a consecinţelor acesteia, chiar 
până la revenirea asupra deciziei anterioare. 

 
c) Definiţia vinovăţiei 
Legea penală nu consacră o normă prin care să 

definească vinovăţia ca trăsătura esenţială a infracţiunii, însă 
reglementează în art. 20 C.P. formele vinovăţiei, proprii faptelor 
incriminate care, în conţinutul acestora, formează elementul 
subiectiv al infracţiunii. 

De aceea, sarcina definiţiei vinovăţiei a revenit dreptului 
penal. 

În doctrina penală mai recentă s-a definit vinovăţia ca fiind 
„atitudinea psihică a persoanei care, săvârşind cu voinţă 
neconstrânsă o faptă ce prezintă pericol social, a avut, în 
momentul executării, reprezentarea faptei şi a urmărilor 
socialmente periculoase ale acesteia sau, deşi nu a avut 
reprezentarea faptelor şi a urmărilor, a avut posibilitatea reală, 
subiectivă a acestei reprezentări”. 
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d) Formele vinovăţiei în dreptul penal 
În ştiinţa dreptului penal şi în legislaţia penală se face 

distincţia între două forme principale de vinovăţie: intenţia şi culpa, 
la care se adaugă, pentru unele infracţiuni, o formă mixtă, 
denumită intenţie depăşită sau praeterintenţie. Aceste forme de 
vinovăţie însoţesc săvârşirea faptei; astfel, vor exista fapte comise 
cu intenţie şi fapte săvârşite din culpă, iar uneori, ca element 
subiectiv în conţinutul anumitor infracţiuni, cele două forme 
principale pot apărea reunite. 

Stabilirea cu exactitate a formelor de vinovăţie, în cazul 
faptelor incriminate de lege, atât cu intenţie, cât şi din culpă, 
prezintă o deosebită importanţă pentru justa încadrare juridică a 
faptei şi pentru stabilirea răspunderii penale a făptuitorului în raport 
cu voinţa sa. 

 
e) Intenţia şi modalităţile sale 
Potrivit dispoziţiilor art. 20 pct. 1 C. P., „Fapta este 

săvârşită cu intenţie, când făptuitorul: 
• prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui 

prin săvârşirea acelei fapte; 
• prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, 

acceptă posibilitatea producerii lui”. 
Din aceste reglementări rezultă că vinovăţia sub forma 

intenţiei se caracterizează prin aceea că făptuitorul prevede 
rezultatul faptei şi urmăreşte producerea lui sau, fără a urmări 
rezultatul, acceptă producerea lui. 

În funcţie de atitudinea făptuitorului faţă de producerea 
rezultatului socialmente periculos, intenţia se prezintă sub două 
modalităţi desemnate de legea penală: 

• intenţia directă – când subiectul urmăreşte producerea 
rezultatului; 

• intenţia indirectă – când subiectul acceptă posibilitatea 
producerii lui. 

Intenţia directă. Se caracterizează prin aceea că 
făptuitorul prevede rezultatul faptei şi urmăreşte producerea 
lui prin comiterea acesteia. Această „prevedere” trebuie sa fie 
reală, efectivă. 
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La infracţiunile a căror latură obiectivă se caracterizează şi 
prin anumite trăsături referitoare la timpul, locul sau modul 
săvârşirii faptei, „prevederea” trebuie să cuprindă şi aceste 
trăsături. 

Pentru a răspunde de conţinutul calificat al unei infracţiuni, 
în „prevederea” făptuitorului trebuie să se cuprindă şi formele 
agravante, în caz contrar, este ţinut să răspundă numai pentru 
infracţiunea în formă simplă. 

Intenţia directă, în afară de „prevederea” cu conţinutul 
arătat, se mai caracterizează şi printr-o anumită atitudine faţă de 
rezultatul prevăzut. Persoana care acţionează cu această 
modalitate a intenţiei urmăreşte producerea rezultatului, ceea ce 
implică şi cunoaşterea legăturii de cauzalitate între acţiune şi 
rezultatul generat de ea. 

Intenţia indirectă. Este a doua modalitate a intenţiei şi îi 
este caracteristic faptul că autorul, deşi prevede rezultatul 
faptei, nu-l urmăreşte, ci numai acceptă posibilitatea 
producerii lui. 

Intenţia indirectă se mai caracterizează şi prin faptul că 
este condiţionată şi de un anumit tip de acţiune sau inacţiune 
susceptibilă prin natura sa ori prin modul de săvârşire de a da 
naştere la cel puţin două rezultate: unul – care poate să nu fie 
socialmente periculos şi urmărit de făptuitor, iar altul – care este 
socialmente periculos şi nu este urmărit, dar este acceptat de 
făptuitorul care se pregăteşte să săvârşească fapta chiar cu riscul 
producerii şi a acestui rezultat posibil. 

În practica judiciară s-a decis că fapta inculpatului de a 
aplica victimei, aflată în avansată stare de ebrietate, o puternică 
lovitură de pumnal, care a proiectat-o în bazinul cu ape reziduale, 
căderea fiind auzită de inculpat, precum şi de a fi părăsit-o în 
aceste condiţii fără a încerca să o salveze, evidenţiază pe plan 
subiectiv, acceptarea producerii decesului victimei, iar sub 
aspectul încadrării juridice, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de omor. 

Într-o altă cauză s-a apreciat că „lovirea unei persoane şi 
lăsarea ei în nesimţire, iarna, pe ger, în timp de noapte, într-un loc 
de munte prăpăstios şi împiedicarea unei alte persoane de a-i 
acorda ajutor, reflectă intenţia indirectă a făptuitorului de a ucide. 
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Din aceste situaţii faptice, soluţionate de instanţele de 
judecată, rezultă că făptuitorul a prevăzut şi urmărit vătămarea 
integrităţii corporale a victimei, dar, totodată, a prevăzut că în 
condiţiile concrete se poate produce şi un rezultat socialmente 
periculos mai grav (moartea), pe care nu l-a urmărit, însă l-a 
acceptat. 

Alte modalităţi ale intenţiei. În doctrina penală sunt 
cunoscute şi alte modalităţi ale intenţiei, a căror cunoaştere poate 
servi la stabilirea în concret a gradului de vinovăţie şi, în 
consecinţă, a periculozităţii infractorului. 

Se face distincţie între următoarele modalităţi ale intenţiei: 
− Intenţie simplă şi intenţie calificată. Intenţia este 

simplă când făptuitorul prevede şi urmăreşte producerea 
rezultatului (intenţie directă obişnuită), iar calificată atunci când 
făptuitorul urmăreşte producerea rezultatului în vederea realizării 
unui scop prevăzut în norma de incriminare (de exemplu, omorul 
săvârşit „pentru a ascunde săvârşirea unei tâlhării”, art. 179 lit. h. 
C. P.); 

− Intenţia iniţială şi intenţia supravenită. Există intenţie 
iniţială când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale de la început, 
de la efectuarea primului act de executare a acţiunii incriminate. 
Există, dimpotrivă, intenţie supravenită în cazul în care 
reprezentarea urmării socialmente periculoase a apărut ulterior 
unei hotărâri iniţiale şi determină hotărârea ulterioară de a-l 
produce (de exemplu, făptuitorul sechestrează o persoană de sex 
feminin şi, după o perioadă de timp, ia hotărârea de a comite fapta 
de viol); 

− Intenţia spontană şi intenţia premeditată. Cea dintâi 
(spontană) se caracterizează prin aceea că executarea acţiunii 
incriminate are loc imediat după luarea hotărârii de a o săvârşi. 
Celei de-a doua (premeditată) îi este caracteristică existenţa unui 
interval de timp între luarea hotărârii infracţionale şi punerea ei în 
aplicare, interval în care făptuitorul a chibzuit asupra momentului, 
modului, mijloacelor de realizare, efectuând şi unele acte de 
pregătire; 

− Intenţia unică şi intenţia complexă. Există intenţie 
unică în ipoteza în care făptuitorul a hotărât să săvârşească o 
singură faptă, iar, în varianta în care acesta a hotărât să 
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săvârşească mai multe fapte sau a urmărit să producă mai multe 
rezultate socialmente periculoase, suntem în prezenţa intenţiei 
complexe. 

 
f) Culpa şi modalităţile acesteia
Potrivit art. 20 pct. 2 C. P. o faptă este considerată ca fiind 

comisă din culpă atunci când infractorul prevede rezultatul faptei 
sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei ca el nu se va produce 
sau nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l 
prevadă. Prin urmare, culpa în penal se înfăţişează în modalitatea 
uşurinţei ori în modalitatea neglijenţei. 

Culpa cu prevedere sau uşurinţă. Există atunci când 
infractorul are reprezentarea rezultatului socialmente 
periculos al faptei sale, nu a acceptat acest rezultat, dar a 
sperat, în mod uşuratic, că el nu se va produce. 

Aşadar, pentru a decide că o faptă a fost comisă din culpă 
sau cu premeditare, va trebui să se constate că sunt întrunite 
cumulativ următoarele condiţii: 

− făptuitorul a prevăzut posibilitatea survenirii unui 
rezultat socialmente periculos, ca urmare a activităţii 
desfăşurate, rezultat pe care nu l-a urmărit şi nici 
acceptat; 

− făptuitorul să fi socotit fără temei că rezultatul nu se va 
produce. 

Prin prisma primei condiţii – prevederea rezultatului – 
această modalitate se aseamănă cu intenţia, mai ales cu intenţia 
indirectă, dar trebuie să facem sublinierea că în ipoteza intenţiei 
indirecte gradul de posibilitate este mai mare decât în varianta 
uşurinţei, întrucât făptuitorul nu ia nici o măsură şi nici nu se 
sprijină pe nici o împrejurare care să constituie un obstacol în 
producerea rezultatului, în timp ce în cazul culpei cu prevedere, 
făptuitorul se bazează pe un minim de date ce există în mod real, 
de natură să prevină apariţia urmării. 

În ceea ce priveşte a doua condiţie a culpei cu prevedere, 
şi anume speranţa făptuitorului că rezultatul nu se va produce, 
trebuie să se constate că făptuitorul, în preîntâmpinarea 
rezultatului, s-a bazat pe anumite temeiuri sau împrejurări în care 
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îşi desfăşura activitatea şi care, în concepţia sa, ar trebui să 
împiedice producerea rezultatului. 

Împrejurările sau temeiurile pe care se bazează făptuitorul 
pot fi de natură obiectivă sau subiectivă. 

Culpa simplă sau fără prevedere (neglijenţa). Există 
atunci când făptuitorul nu a prevăzut rezultatul faptei sale, deşi 
trebuia şi putea să-l prevadă. 

Ceea ce caracterizează culpa simplă este neprevederea de 
către făptuitor a rezultatului socialmente periculos al faptei sale, în 
condiţiile în care el avea datoria de a proceda cu toată atenţia şi 
vigilenţa pentru a prevedea acest rezultat şi, totodată, avea 
posibilitatea să-l prevadă în condiţiile concrete în care a comis 
fapta. 

Pentru stabilirea vinovăţiei în forma culpei simple, trebuie 
să se constate existenţa cumulativă a următoarelor condiţii: 

− făptuitorul să nu fi prevăzut rezultatul acţiunii sau 
inacţiunii sale; 

− făptuitorul să fi avut obligaţia şi posibilitatea de 
prevedere. 

Constatarea culpei simple (neglijenţa) presupune, deci, o 
analiză dublă. În primul rând trebuie să se verifice că făptuitorul nu 
a prevăzut consecinţele pe care le va produce acţiunea sa, iar în al 
doilea rând să se stabilească dacă persoana a avut posibilitatea 
concretă de a-şi reprezenta asemenea consecinţe. 

Neprevederea rezultatului socialmente periculos se poate 
dovedi numai prin analiza tuturor factorilor obiectivi şi subiectivi ce 
au legătură cu fapta. 

În privinţa celei de-a doua condiţii, este necesar să se 
probeze dacă persoana avea obligaţia şi posibilitatea de a 
prevedea rezultatul faptei sale. 

Obligaţia de prevedere a rezultatului faptei este strâns 
legată de obligaţia generală pe care o avea făptuitorul de a 
cunoaşte şi a respecta îndatoririle de serviciu, dacă este funcţionar 
şi fapta se comite în legătură cu serviciul ori alte activităţi. 
Obligaţia prevederii rezultă din norme juridice, din norme tehnice şi 
tehnologice, din natura serviciului, a funcţiei sau a profesiei, 
precum şi din practica generală a diverselor activităţi desfăşurate. 
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Trebuie să precizăm ca obligaţia prevederii rezultatului 
are un caracter general şi obiectiv. Ea există numai în măsura 
în care se constată că, de pildă, acea îndatorire de serviciu 
revenea sau intra în sfera de atribuţii sau în competenţa 
funcţionarului învinuit. 

Posibilitatea de prevedere este al doilea element definitoriu 
al culpei simple. Ea constituie un criteriu subiectiv în determinarea 
culpei şi se verifică în raport cu cel care a săvârşit acţiunea, cu 
fiecare individ în parte, în funcţie de pregătirea şi experienţa sa în 
activitatea practică. 

Nu se poate raporta posibilitatea de prevedere la un etalon 
general, abstract, la un „individ mediu”, pentru că s-ar transforma 
condiţia subiectivă a posibilităţii de prevedere deosebită de la un 
individ la altul, în funcţie de vârsta, instruire, pregătire profesională, 
experienţa de muncă, gradul de inteligenţă etc., într-o categorie 
obiectivă, concepţie străină a dreptului nostru penal. Acest punct 
de vedere este promovat în mod constant şi de practică judiciară.  

Dacă faţă de împrejurările concrete se constată că 
persoana nu a avut posibilitatea de a prevedea rezultatul, aceasta 
nu va răspunde penal, întrucât impunerea răspunderii în acest caz 
ar echivala cu imputabilitatea obiectivă. 

Alte modalităţi ale culpei. În afara modalităţilor normative 
examinate mai sus, în teoria dreptului penal sunt cunoscute şi alte 
modalităţi ale culpei ce pot duce la o mai corectă caracterizare a 
vinovăţiei şi la individualizarea pedepsei. 

Astfel, în raport cu cauza ce a determinat atitudinea 
culpabilă se face distincţie între: imprudenţa sau nesocotinţa 
(comportarea nechibzuită) şi nebăgarea de seamă (neatenţia), 
neglijenţa (comportarea fără grija necesară), nepriceperea (lipsa 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare efectuării activităţii), 
neîndemânarea (lipsa aptitudinilor cerute pentru efectuarea unei 
activităţi) etc. 

În funcţie de natura comportării în cadrul căreia s-a 
manifestat culpa, se face distincţie între culpa „in agendo” şi culpa 
„in omitendo”, după cum aceasta s-a manifestat în cadrul unei 
acţiuni sau a unei inacţiuni; între culpa directă şi culpa indirectă, 
după cum se referă la acţiunea săvârşită de infractor sau la cea 
săvârşită de o altă persoană. 
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g) Praeterintenţia (intenţia depăşită) 
Praeterintenţia este o formă mixtă de vinovăţie, 

presupunând situaţia în care o persoană, săvârşind cu intenţie, 
deci cu prevedere, o faptă penală, produce, din culpă, un rezultat 
mai grav, pe care nu l-a prevăzut, deşi putea şi trebuia să-l 
prevadă, şi care conduce la consumarea unei infracţiuni mai 
grave, implicând cumularea celor două fapte într-o structură 
complexă. 

Ceea ce caracterizează activitatea infracţională în cazul 
intenţiei depăşite este împrejurarea că, urmărind producerea unui 
anumit rezultat, făptuitorul săvârşeşte o faptă ce constituie 
elementul material al unei infracţiuni, dar produce un rezultat mai 
grav sau în plus, particularizează o infracţiune mai gravă sau o 
variantă agravantă a aceleiaşi infracţiuni. De pildă, se va reţine 
intenţia depăşită, în cazul în care făptuitorul urmăreşte vătămarea 
integrităţii corporale a unei persoane, însă, în urma aplicării unor 
lovituri cu pumnul, victima cade, se loveşte de carosabil şi 
decedează. În practica judiciară există asemenea cazuri în care 
instanţele reţin infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte. 

În Codul Penal infracţiunile praeterintenţionate sunt 
catalogate, de principiu, ca forme agravate ale unei infracţiuni tip. 
De aceea, totdeauna găsim în conţinutul infracţiunii săvârşite cu 
intenţie depăşită, pe de-o parte, forma tip a aceleiaşi infracţiuni 
(primum delictum), care este incriminată numai dacă se 
săvârşeşte cu intenţie, iar, pe de altă parte, un rezultat mai grav 
decât cel cerut de normă, în cazul formei tip, şi care 
caracterizează infracţiunea ca fiind mai gravă sau o variantă 
agravantă a aceleiaşi infracţiuni (majus delictum), însă atitudinea 
făptuitorului faţă de acest rezultat mai grav este specifică culpei. 

Identificarea infracţiunilor descrise de legea penală, ce se 
comit cu intenţie depăşită, se poate face cu uşurinţă deoarece 
legiuitorul foloseşte unele expresii pentru a evidenţia acest lucru, 
ca de exemplu: „dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei ori a 
produs anumite consecinţe etc.” 

Pentru ca organele judiciare să poată stabili concret şi în 
mod corect dacă un anumit rezultat sau urmare prevăzută de 
legea penală s-a datorat activităţii unei persoane fizice, care a 
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acţionat cu intenţie depăşită, considerăm necesar să se procedeze 
la o analiză a factorului intelectual, care, în mod logic, trebuie să 
parcurgă două faze. 

În prima fază, organul competent trebuie să probeze că 
infractorul a săvârşit cu intenţie „primum delictum”, adică să rezulte 
din materialitatea actelor comise că autorul a prevăzut, urmărit ori 
acceptat un anumit rezultat şi nu altul mai grav, care s-a produs în 
realitate. 

După stabilirea săvârşirii cu intenţie a faptului iniţial, se 
trece la a doua fază, în care se impune ca organul judiciar să 
constate că, faţă de rezultatul mai grav (majus delictum), 
făptuitorul a avut o anumită reprezentare a acestuia, însă nu l-a 
acceptat ori nu l-a prevăzut, deşi putea şi trebuia să-l prevadă. 

Din cele ce preced, observăm că organele judiciare, în 
concret, trebuie să stabilească, pe de o parte, intenţia în raport cu 
fapta intenţionată şi culpa faţă de rezultatul mai grav. De altfel, 
practica judiciară este consecventă în acest sens. 

 
C. PREVEDEREA FAPTEI ÎN LEGEA PENALĂ 
 
Trăsătura obligativităţii prevederii faptei penale într-o 

dispoziţie legală cu caracter incriminator, se consideră îndeplinită 
din momentul intrării în vigoare a normei juridico-penale, care 
prevede şi sancţionează acea faptă. 

O faptă săvârşită cu vinovăţie, oricât de periculoasă ar fi 
pentru societate nu constituie infracţiune decât dacă este 
prevăzută de legea penală. Această constatare se desprinde din 
prevederile art. 2 şi 17 C.P., care atribuie prevederii faptei în legea 
penală atributul de trăsătură esenţială a infracţiunii. 

O faptă se consideră a fi prevăzută de legea penală atunci 
când o normă legală stabileşte în ce condiţii o anumită acţiune sau 
inacţiune – socialmente periculoasă şi comisă cu vinovăţie – este 
susceptibilă de a fi caracterizată ca infracţiune şi deci a atrage 
răspunderea penală. O faptă este prevăzută de legea penală 
atunci când incriminarea ei s-a făcut în Codul Penal (partea 
specială) sau printr-o lege penală specială. Există şi cazuri în care 
determinarea unor elemente din conţinutul faptei prevăzute de 
legea penală se face cu ajutorul unor norme cuprinse în acte 
legislative fără caracter penal. 
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Deşi prevederea faptei în legea penală constituie o 
consacrare legală a unui pericol social – în prealabil existent –, 
suficient de intens pentru ca faptei respective să i se atribuie 
caracter penal, ea este totuşi o trăsătură esenţială autonomă a 
infracţiunii, alături de celelalte două (pericolul social şi vinovăţia). 

Această trăsătură esenţială priveşte, în egală măsură, 
datorită raportării textelor de incriminare la prevederile părţii 
generale a Codului penal, atât faptele pe care legea penală le 
pedepseşte ca infracţiune consumată ori ca tentativă, cât şi 
participarea la comiterea acestora, în calitate de autor, instigator 
sau complice. 

La baza trăsăturii esenţiale de care ne ocupăm aici, stă 
principiul legalităţii incriminării, înscris în art.2 C. P., potrivit căruia 
numai „legea penală prevede care fapte constituie infracţiuni”. Cu 
toate acestea, dispoziţiile art. 2 C . P. nu fac inutile prevederile art. 
17 C. P., referitoare la cerinţa că fapta ce constituie infracţiune să 
fie prevăzută de legea penală şi nici invers, deoarece sferele lor de 
cuprindere nu se suprapun. Principiul legalităţii se referă la o faptă 
în complexul ei, deci caracterizată prin toate trăsăturile sale 
esenţiale (pericolul social, vinovăţia şi incriminarea), pe când 
cerinţa ca fapta să fie prevăzută de legea penală are în vedere 
numai materialitatea faptei, celelalte două trăsături esenţiale 
(pericolul social şi vinovăţia) fiind stipulate distinct. Este vorba, cu 
alte cuvinte, de un raport de la întreg la parte. Oricum, dispoziţiile 
art 17 C. P., enumerând trăsăturile esenţiale pe care trebuie să le 
prezinte orice infracţiune, contribuie la realizarea principiului 
legalităţii incriminării. 

3. STRUCTURA ŞI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE 
INFRACŢIUNII 

STRUCTURA CONŢINUTULUI INFRACŢIUNII 
 
Toate condiţiile pe care legiuitorul le prevede pentru 

existenţa infracţiunii se referă la anumite date ale realităţii fără de 
care nu poate fi concepută infracţiunea. În acest sens, prof. V. 
Dongoroz arăta: „Nu se poate concepe o infracţiune fără o 
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dispoziţie de lege care să o proclame ca atare; nu se poate 
concepe o infracţiune fără un interes sau un bun, sau un lucru care 
să fie vătămat sau primejduit prin săvârşirea faptelor care 
constituie infracţiune; nu se poate concepe o infracţiune fără o 
persoană care să o comită (infractor) şi fără o persoană care să fie 
vătămată sau ameninţată în interesele sale; nu se poate concepe 
o infracţiune fără un loc unde s-a comis şi un moment în care a 
fost săvârşită. Toate aceste date sau entităţi sunt preexistente 
infracţiunii”. 

De asemenea, infracţiunea este de neconceput fără 
existenţa actului de conduită al unei persoane, privit sub ambele 
sale laturi – obiectivă şi subiectivă, care formează conţinutul 
constitutiv al infracţiunii. 

Prin urmare, structura conţinutului infracţiunii vizează 
următoarele elemente: obiectul infracţiunii, subiecţii infracţiunii, 
locul, timpul săvârşirii infracţiunii şi actul de conduită cu cele două 
laturi – latura obiectivă şi latura subiectivă. 

 
CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII 
 
A. OBIECTUL INFRACŢIUNII 
 
a) Noţiune 
Aşa cum rezultă din art. 1 C.P., legea penală are ca 

obiectiv al ocrotirii valorile fundamentale convenabile statului 
nostru de drept, cum ar fi: suveranitatea, independenţa, unitatea şi 
indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, 
proprietatea şi întreaga ordine de drept. 

Pentru existenţa şi normala funcţionalitate a acestor 
valori, statul, prin organul legislativ, a reglementat prin lege 
organică numeroase relaţii sociale care se referă la conduita 
oamenilor faţă de aceste valori. De aceea, în orice normă de 
drept penal vom găsi, pe de o parte, ideea de îngrădire prin 
sancţionare a acelor acţiuni sau inacţiuni care ar putea lovi sau 
periclita valorile sociale ocrotite. La elaborarea fiecărui text 
incriminator se are în vedere valoarea socială care se ocroteşte 
prin dispoziţiile sale şi fapta vătămătoare sau periculoasă, faţă 



 27

de care apare necesitatea acestei ocrotiri. Nu există, aşadar, 
incriminare – adică includerea unei fapte în domeniul ilicitului 
penal – care să nu privească ocrotirea unei valori sociale şi, 
implicit, a relaţiilor sociale ce se formează şi se dezvoltă în jurul 
acestei valori. 

Obiectul acestei ocrotiri constituie ceea ce, în ştiinţa 
dreptului penal, se numeşte obiectul infracţiunii. Prin acest obiect 
al infracţiunii se înţelege valoarea socială şi relaţiile sociale 
formate în jurul şi datorită acestei valori, împotriva cărora se 
îndreaptă fapta ce constituie element material al infracţiuni şi 
care sunt vătămate sau puse în pericol prin săvârşirea 
acesteia. 

Nu se poate concepe o infracţiune care să nu fie îndreptată 
în mod efectiv împotriva unei valori sociale ocrotită pe cale penală. 
Simpla credinţă a unei persoane că prin activitatea sa vatămă o 
asemenea valoare nu este suficientă pentru a atribui caracter 
penal acelei fapte. 

Deşi nu întotdeauna textele de incriminare fac referire la 
obiectul infracţiunii, nu este de conceput o infracţiune fără obiect, 
căci, dacă n-ar exista o valoare socială lezată sau periclitată, fapta 
n-ar prezenta pericol social. 

 
b) Forme ale obiectului infracţiunii 
Obiectul juridic generic sau de grup. În sensul atribuit în 

explicaţiile precedente, obiectul infracţiunii este un obiect juridic, 
pentru că acesta constă în valorile sociale ocrotite prin dispoziţiile 
legii penale. Atributului „juridic” i se asociază uneori şi acela de 
„social” (obiect social-juridic), deoarece obiectul ocrotirii penale îl 
constituie valori sociale şi pe cale de consecinţă, relaţii sociale 
legate de aceste valori. 

O infracţiune determinată nu vatămă sau periclitează orice 
valoare socială sau toate valorile sociale. Unele valori sociale sunt 
lezate sau puse în pericol prin unele infracţiuni, altele prin alte 
infracţiuni. Astfel, patrimoniul, ca valoare socială, este vătămat sau 
periclitat prin anumite fapte, cum sunt: furtul, tâlhăria, abuzul de 
încrede, înşelăciunea etc.; persoana umană, cu toate atributele ei 
esenţiale, ca valoare socială, este lezată ori pusă în pericol prin 
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alte fapte, ca de exemplu: omorul, uciderea din culpă, lovirile sau 
vătămările cauzatoare de moarte, lipsirea de libertate în mod 
ilegal, violul, calomnia etc. 

Obiectul juridic al infracţiunii – ca noţiune generală – se 
diversifică astfel pe grupe, în raport cu valoarea socială pe care o 
vatămă ori o pun în pericol toate infracţiunile dintr-o anumită grupă 
de infracţiuni. Valoarea socială fundamentală ocrotită de legea 
penală, vătămată sau periclitată de un grup de infracţiuni – ca în 
exemplul de mai sus – constituie obiectul juridic generic sau de 
grup de infracţiuni. 

Obiectul juridic generic este tocmai criteriul care a servit 
legiuitorului la clasificarea infracţiunilor din partea specială a C. P. 
Toate infracţiunile prevăzute de Codul penal sunt grupate, în 
raport cu obiectul său generic, în mai multe categorii.  

Obiectul juridic special. Uneori, în cadrul aceluiaşi grup 
de infracţiuni, având deci acelaşi obiect generic, procesul de 
concretizare a obiectului juridic se amplifică şi se diversifică în 
sensul că fiecărei infracţiuni componentă a grupului sau numai 
unor dintre ele le este proprie, ca obiect juridic, o valoare socială 
specifică, ce se subsumează însă valorii sociale fundamentale, 
comună întregului grup. De exemplu, obiectul juridic generic al 
tuturor infracţiunilor contra persoanei este o valoare socială unică: 
persoana umană. Aceasta are însă mai multe atribute esenţiale, 
care constituie tot atâtea valori sociale ocrotite pe cale penală: 
viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, demnitatea, 
libertatea sexuală. De reţinut că, fiecare infracţiune din grupa 
infracţiunilor contra persoanei aduce atingerea uneia dintre aceste 
valori sociale particulare, care reprezintă o parte din obiectul juridic 
generic (astfel, omorul, uciderea din culpă, pruncuciderea aduc 
atingere vieţii; vătămarea corporală sau vătămarea corporală din 
culpă, integrităţii corporale sau sănătăţii; lipsirea de libertate ori 
sclavia lovesc în libertatea persoanei). 

O asemenea valoare socială specifică, subordonată valorii 
sociale ce constituie obiectul generic şi aflată faţă de aceasta într-
un raport de la parte la întreg, proprie numai uneia sau unora, din 
infracţiunile componente ale unui grupe de infracţiuni, constituie 
obiectul juridic special al infracţiunii care poate fi simplu sau 
complex. 



 29

În timp ce obiectul generic al infracţiunii rezultă, de regulă, 
în mod explicit, din titulatura grupului de infracţiuni din care face 
parte fapta penală respectivă, obiectul special se deduce din 
elementele infracţiunii astfel cum sunt descrise în textul 
incriminator ori din titulatura unor subdiviziuni create de legiuitor în 
cadrul anumitor grupe de infracţiuni sau chiar din denumirea 
marginală a unor norme de incriminare. 

Este de menţionat că nu toate infracţiunile au, pe lângă un 
obiect generic, şi un obiect special, care să fie o formă particulară 
a obiectului generic comun întregii grupe de infracţiuni din care 
face parte. Infracţiunile contra patrimoniului – de exemplu – nu se 
deosebesc între ele sub raportul obiectului, ceea ce înseamnă că 
ele nu au, fiecare în parte, un obiect juridic special. În schimb, 
orice infracţiune care are un obiect special loveşte nu numai în 
acesta, dar, implicit şi în obiectul generic, supraordonat celui 
dintâi. 

Se cuvine amintit şi faptul că sunt şi infracţiuni prin a căror 
incriminare sunt ocrotite valori sociale alternative; de exemplu, 
obiectul juridic special al infracţiunilor de abuz în serviciu contra 
intereselor generale (art. 317 C. P.) şi de neglijenţă în serviciu (art. 
319 C. P.) constă fie în bunul mers al unei instituţii publice, fie o 
pagubă adusă patrimoniului acestuia. De regulă, infracţiunile, chiar 
şi cele caracterizate printr-un obiect juridic special alternativ, au un 
singur obiect juridic, în sensul că pentru existenţa lor este suficient 
ca fapta să aducă atingere uneia din valorile sociale ocrotite de 
legea penală. În aceste cazuri vom spune despre obiectul 
infracţiunii că este un obiect juridic simplu. 

Există însă şi infracţiuni care – în raport cu dispoziţia legală 
de incriminare – se caracterizează prin aceea că lovesc în două 
(sau chiar mai multe) valori sociale, din care cauză aceste 
infracţiuni au două obiecte juridice, dintre care unul principal şi 
altul secundar (sau adiacent). De exemplu, infracţiunea de ultraj, 
prevăzută în art. 323 C. P. – care constă în ameninţarea săvârşită 
faţă de un funcţionar public, aflat în exerciţiul funcţiei –, loveşte 
atât în prestigiul organelor statului, cât şi în demnitatea sau 
libertatea psihică a persoanelor; cum incriminarea ultrajului este 
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destinată să apere în mod precumpănitor prima din aceste valori, 
prestigiul organelor de stat constituie obiectul juridic principal al 
acestei infracţiuni, pe când demnitatea şi libertatea psihică a 
persoanei reprezintă obiectul său juridic secundar. Coexistenţa a 
două obiecte juridice se întâlneşte însă mai ales în cazul acelor 
infracţiuni complexe, al căror element material se realizează prin 
săvârşirea, conjugată, a două acţiuni prevăzute de legea penală 
(ex. tâlhăria). 

Cunoaşterea exactă a obiectul juridic al unei infracţiuni 
prezintă o importanţă deosebită pentru corecta încadrare juridică a 
acesteia în textul incriminator care îi este propriu. Această 
problemă apare mai ales atunci când două infracţiuni sunt 
asemănătoare sub aspectul acţiunii săvârşite. 

Obiectul material. Unele infracţiuni presupun, pe lângă 
obiectul juridic – fără de care nu poate fi concepută nici o faptă 
penală – şi un obiect material. În numeroase cazuri, valoarea 
socială ocrotită prin incriminare se exprimă printr-o entitate 
materială fizică – lucru sau persoană. De exemplu, în cazul 
infracţiunilor contra patrimoniului, valoarea socială ocrotită – 
patrimoniul – se exprimă în bunuri concrete, materiale asupra 
cărora se îndreaptă în mod concret toate faptele incriminate ca 
infracţiuni patrimoniale (furt, tâlhărie, abuz de încredere, 
înşelăciune etc.). Tot astfel, la infracţiunile contra vieţii şi integrităţii 
corporale, al căror obiect juridic generic este persoana umană, ca 
valoare socială, acţiunile sau inacţiunile prevăzute de legea penală 
(omorul, pruncuciderea, vătămarea corporală etc.) sunt îndreptate 
nemijlocit asupra unei entităţi materiale: corpul omenesc. În aceste 
exemple, bunul material sau corpul persoanei asupra cărora sunt 
îndreptate activităţile infracţionale menţionate, constituie obiectul 
material al infracţiunii. 

Obiectul material al infracţiunii constă, aşadar, în 
lucrul, bunul sau persoana fizică faţă de care ori împotriva 
căruia s-a îndreptat acţiunea sau inacţiunea incriminată. 

Ca şi obiectul juridic al infracţiunii, obiectul material fiind 
preexistent acţiunii sau inacţiunii, nu constituie un element, ci o 
condiţie a infracţiunii. 



 31

Nu toate infracţiunile au un obiect material pentru că nu la 
orice infracţiune valoarea socială ce constituie obiectul juridic este 
susceptibilă de încorporare într-un lucru sau persoană. Dintre 
infracţiunile lipsite de obiect material, pot fi menţionate: calomnia, 
mărturia mincinoasă, nedenunţarea unor infracţiuni, favorizarea 
infractorului, prostituţia etc. 

În cazul infracţiunilor care au un obiect material, absenţa 
acestuia, implicând lipsa obiectului juridic, duce la inexistenţa 
infracţiunii. Dacă legea cere ca obiectul material să îndeplinească 
o anumită condiţie (de exemplu, în caz de furt, să fie un bun mobil 
şi să aparţină altuia), lipsa acestei condiţii exclude, de asemenea, 
caracterul penal al faptei. 

Obiectul material nu trebuie confundat cu instrumentul 
(mijlocul) material de care făptuitorul s-a putut servi la 
comiterea faptei. Uneori, însă mijlocul de săvârşire poate fi şi 
obiect material al infracţiunii (uniforma pe care făptuitorul a purtat –
o fără drept, săvârşind astfel infracţiunea prevăzută în art. 325 
C.P.). De asemenea, obiectul material nu trebuie confundat nici 
prin lucrurile produse prin infracţiune (bancnota contrafăcută), nici 
cu bunurile dobândite din săvârşirea infracţiunii (banii dobândiţi 
prin infracţiune), nici cu urmele pe care le poate lăsa o infracţiune 
(sângele de pe haina victimei unei vătămări corporale). 

Cunoaşterea obiectului material este importantă din cel 
puţin două puncte de vedere. În primul rând, pentru că obiectul 
material, fiind expresia materială a valorii sociale ocrotite prin 
incriminare, ajută la determinarea obiectului juridic de care este 
legată, în mod hotărâtor, încadrarea juridică a infracţiunii. În al 
doilea rând, pentru că vătămarea produsă prin acţiunea sau 
inacţiunea incriminată se produce asupra obiectului material, iar 
natura şi gravitatea acestei vătămări constituie un criteriu de 
individualizare juridică a pedepsei. 

 
B. SUBIECŢII INFRACŢIUNII 
 
a) Definiţia subiecţilor infracţiunii 
Normele dreptului penal adresându-se, în principiu, tuturor 

membrilor societăţii, prin încălcarea acestora, orice persoană este 
susceptibilă de a săvârşi o infracţiune; în egală măsură, toţi 
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membrii societăţii, fiind titulari ai valorilor sociale ocrotite de legea 
penală, prin vătămarea sau punerea în pericol a acestor valori, 
orice persoană poate fi dusă în situaţia de a suporta consecinţele 
dăunătoare ori periculoase produse prin comiterea unei infracţiuni. 
Într-un fel sau altul – fie prin încălcarea obligaţiei de a se conforma 
prescripţiilor legii penale, fie prin suportarea consecinţelor 
provocate de nerespectarea acestor obligaţii – orice persoană 
poate fi implicată, în primul caz, în mod activ, şi, în cazul al doilea, 
în mod pasiv, în săvârşirea infracţiunii. 

Subiecţii infracţiunii sunt, aşadar, persoanele implicate în 
săvârşirea unei infracţiuni, fie prin comiterea acestora, fie prin 
suportarea consecinţelor, a răului cauzat prin săvârşirea ei. 

După modul de implicare a lor în comiterea infracţiunii, 
subiecţii infracţiunii sunt de două feluri: activi şi pasivi. 

Subiecţii infracţiunii – atât cei activi, cât şi cei pasivi – 
având o existenţă obiectivă anterioară săvârşirii faptei, constituie, 
ca şi obiectul juridic şi obiectul material, condiţii preexistente 
comiterii infracţiunii. 

 
b) Subiectul activ
Subiectul activ al infracţiunii este persoana fizică sau 

juridică ce săvârşeşte în mod nemijlocit o infracţiune sau 
participă la săvârşirea acesteia, în calitate de autor, instigator 
sau complice. Potrivit prevederilor art.158 CP, care arată ce se 
înţelege prin săvârşirea unei infracţiuni, subiect activ al infracţiunii 
este atât persoana care comite o infracţiune consumată, cât şi cea 
care săvârşeşte o tentativă pedepsibilă sau care participă la 
comiterea faptei penale, în calitate de autor, instigator sau 
complice. Orice persoană care comite o infracţiune, indiferent de 
forma acesteia, sau care participă, indiferent de calitatea în care o 
face, la săvârşirea ei, este subiect activ al acestei infracţiuni. 

Noţiunea de subiect activ al infracţiunii se identifică cu 
aceea de infractor. 

 
c) Condiţiile generale ale subiectului activ 
Pentru ca o persoană fizică sau juridică să poată fi subiect 

activ al unei infracţiuni, este necesar ca ea să îndeplinească unele 
condiţii generale, cerute oricărei persoane care comite o 
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infracţiune, şi, eventual, unele condiţii speciale, cerute numai 
subiecţilor activi ai unor anumite infracţiuni. Spre deosebire de 
acestea din urmă, care sunt prevăzute în textele incriminatorii ale 
acelor infracţiuni, cele dintâi fiind comune tuturor subiecţilor activi 
de infracţiune, rezultă din prevederile părţii generale ale Codului 
penal. 

Condiţiile generale pentru persoanele fizice: 
– condiţia de vârstă. Infracţiunea, fiind o faptă prevăzută 

de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, reliefează faptul că 
făptuitorul trebuie să aibă capacitatea psihică de a înţelege şi de a-
şi manifesta conştient voinţa. Această capacitate nu se naşte şi nu 
se dezvoltă decât treptat, o dată cu vârsta. De aceea, se pune 
problema de a şti din ce etapă a dezvoltării sale – copilărie, 
adolescenţă, maturitate – o persoană fizică dobândeşte acele 
facultăţi psihice care îi oferă posibilitatea de a-şi da seama de 
acţiunile sale şi de a le putea stăpâni. 

Este evident că, în perioada copilăriei, capacitatea psihică 
lipseşte în mod natural, datorită unei insuficiente dezvoltări fireşti, 
iar nu unei anomalii sau stări patologice. Codul nostru penal 
prezumă că, până la împlinirea vârstei de 14 ani, nicio persoană 
nu răspunde penal deoarece nu are capacitatea să înţeleagă 
semnificaţia socială a faptelor şi să-şi manifeste în mod conştient 
voinţa. Această prezumţie legală are un caracter absolut, în sensul 
că nu este permis a se face, în nici un caz, dovada contrară. De 
aceea, până la împlinirea vârstei de 14 ani, nicio persoană nu 
poate fi subiect activ al infracţiunii şi nu poate fi supusă unor 
sancţiuni de drept penal. 

Cu privire la perioada adolescenţei, care se plasează între 
14 şi 18 ani, se face distincţie între două subperioade: adolescenţa 
primară (propriu-zisă) şi adolescenţa secundară (sfârşitul 
adolescenţei).  

În legătură cu prima perioadă, între 14 – 16 ani, minorul 
răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu 
discernământ. Se instituie astfel o prezumţie relativă de 
incapacitate, care poate fi combătută prin dovedirea 
discernământului. 

Prin discernământ se înţelege capacitatea de a acţiona 
în deplină cunoştinţă de cauză, cu privire la o anumită faptă 
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concretă, făptuitorul având conştiinţa periculozităţii acesteia şi a 
urmărilor ei, deci conştiinţa semnificaţiei sale sociale. Nu trebuie 
să confundăm discernământul şi lipsa de discernământ, pe de o 
parte, cu responsabilitatea şi iresponsabilitatea, pe de altă parte. 
În cazul celor dintâi, capacitatea psiho-fizică a făptuitorului trebuie 
raportată în mod strict la fapta comisă, pe când în cazul celor de-al 
doilea, la toate faptele pe care acesta le-ar putea săvârşi. 
Discernământul şi lipsa discernământului sunt legate de o stare 
normală a persoanei, aflată în curs de dezvoltare, de însuşire a 
experienţei vieţii, de creştere a posibilităţilor de înţelegere, pe când 
iresponsabilitatea este o stare anormală, cu urmări mai profunde. 
Pe cale de consecinţă, atunci când se verifică existenţa 
discernământului – în cauzele cu minori între 14 – 16 ani acesta 
trebuie dovedit – judecătorul nu se poate raporta numai la starea 
generala de ordin intelectual şi psihic a minorului, ci este obligat să 
aibă în vedere fapta concretă, legată de experienţa acestuia, de 
posibilităţile sale reale de a aprecia fapta şi consecinţele ei etc. De 
altfel, chiar şi mediul poate fi revelator în ceea ce priveşte 
existenţa discernământului cu privire la anumite fapte: datorită 
contactului lui cu realităţi diferite şi a unor experienţe de viaţă 
deosebite, minorul din mediul urban ar putea să aibă discernământ 
privitor la unele fapte, faţă de cel din mediul rural, care ar putea să 
fie lipsit de discernământ, şi invers. 

În cea de-a doua subetapă a adolescenţei, situată între 16 
şi 18 ani, minorul se află în deplină desăvârşire psihofizică, între el 
şi omul matur nefiind diferenţe sensibile în ceea ce priveşte 
capacitatea de a înţelege şi de a-şi manifesta în mod liber voinţa. 
De aceea, cu privire la el, legea stabileşte o prezumţie absolută de 
capacitate penală, care nu poate fi combătută. Sub aspectul 
existenţei răspunderii penale nu există, aşadar, nicio deosebire 
între minorul care a împlinit vârsta de 16 ani şi infractorul major, 
diferenţa revenind – aşa cum se va arăta ulterior – numai în 
măsura răspunderii, cu sancţiunile de drept penal ce pot fi aplicate 
fiecăruia. Într-adevăr, faţă de lipsa de experienţă a acestor minori, 
faţă de posibilitatea de a se obţine mai uşor îndreptarea lor, ei 
neavând încă o personalitate deplin formată, este firesc ca 
sancţiunile de drept penal ce le sunt aplicabile – ca de altfel şi 
minorilor între 14 şi 16 ani care au lucrat cu discernământ – să fie 
mai uşoare decât cele ce se pot aplica infractorilor majori. 



 35

– responsabilitatea. Cea de-a doua condiţie cerută unei 
persoane pentru a fi subiect activ al infracţiunii este 
responsabilitatea. Această condiţie nu este stipulată expres în 
lege, dar ea rezultă indirect, din prevederile art. 31 C. P., în care 
se arată că fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de o 
persoană iresponsabilă, nu constituie infracţiune. De asemenea, 
condiţia sus-menţionată se desprinde şi din dispoziţiile art. 17 C. 
P., care, prevăzând că vinovăţia constituie una din trăsăturile 
esenţiale ale infracţiunii, implicit presupune ca făptuitorul să fie o 
persoană normală din punct de vedere psihofizic, deoarece, în 
lipsa unei asemenea normalităţi, fie factorul intelectiv, fie factorul 
volitiv al voinţei ar putea lipsi şi, în aceste condiţii, însăşi existenţa 
vinovăţiei ar fi exclusă. 

Responsabilitatea fiind opusul iresponsabilităţii, din definiţia 
legală a acesteia din urmă poate fi dedusă, per a contrario, şi 
definiţia responsabilităţii. Prin responsabilitate se înţelege, 
aşadar, starea psiho-fizică a persoanei care este capabilă 
să-şi dea seama de valoarea firească a acţiunilor sau 
inacţiunilor sale şi de urmările acestora şi îşi poate dirija în 
mod conştient voinţa, în raport cu aceste fapte. O persoană 
este, prin urmare, responsabilă numai atunci când, prin 
însuşirile sale psihice, este aptă să-şi reprezinte caracterul 
socialmente periculos al faptei săvârşite şi, totodată, este în 
măsură să se abţină de la comiterea faptelor interzise de 
legea penală. 

Responsabilitatea presupune, în mod obligatoriu, 
coexistenţa a doi factori: unul intelectual, constând în capacitatea 
persoanei de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale, de 
semnificaţia lor socială şi de urmările acestora, altul volitiv, 
constând în aptitudinea aceleiaşi persoane de a fi stăpână pe 
faptele sale, în sensul de a le putea dirija în mod conştient. 

O persoană se consideră responsabilă dacă se bucură de 
acea normalitate psiho-fizică ce este necesară şi suficientă pentru 
existenţa capacităţii de a înţelege şi de a-şi dirija voinţa. 
Normalitatea fiind regula, o persoană este implicit prezumată 
responsabilă, atâta vreme cât nu există împrejurări, fapte, atitudini 
etc. de natură să creeze îndoială asupra capacităţii sale, sub 
aspectul oricăruia dintre factorii sus-menţionaţi (intelectual şi 
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volitiv). În prezenţa unei asemenea îndoieli, organele de urmărire 
penală şi instanţa de judecată competentă sunt obligate, în baza 
prevederilor art. 17 C. P., să dispună, chiar din oficiu, efectuarea 
unei expertize psihiatrice care să lămurească, pe temeiul 
cunoştinţelor unor specialişti, dacă în momentul săvârşirii faptei 
persoana în cauză a avut sau nu aptitudinea de a înţelege şi de a-şi 
dirija voinţa în mod conştient. 

Inexistenţa responsabilităţii exclude – după cum s-a arătat 
– şi existenţa vinovăţiei, dar lipsa voinţei nu o presupune şi pe 
aceea a responsabilităţii. 

Responsabilitatea nu trebuie confundată cu răspunderea 
penală. Cea dintâi – categorie psihologică – constă, după cum s-a 
arătat, în capacitatea psihică a unei persoane de a-şi da seama de 
semnificaţia şi valoarea acţiunilor sale, inclusiv a rezultatelor, 
precum şi capacitatea de a fi stăpână pe ele; răspunderea 
penală – categorie juridică – constă în obligaţia persoanei care 
a săvârşit o infracţiune de a suporta consecinţele comportării 
sale. Dar fără responsabilitate nu există răspundere penală, 
pentru că numai o persoană responsabilă poate fi subiect activ 
al acelei infracţiuni. 

– libertatea de voinţă şi de acţiune. Pentru ca o persoană 
să fie subiect al infracţiunii nu este suficient ca ea să posede 
capacitatea de reprezentare a acţiunilor sau inacţiunilor sale, 
inclusiv a rezultatelor, precum şi capacitatea de a fi stăpână pe 
ele. Mai trebuie ca ea să fi avut posibilitatea de a lua în mod liber 
hotărârea cu privire la săvârşirea faptei şi, de asemenea, să fi 
putut acţiona liber, conform hotărârii luate, ceea ce implică 
inexistenţa unei constrângeri asupra conştiinţei şi voinţei sale. 
Această condiţie nu este prevăzută în mod expres de legea 
penală, dar ea rezultă implicit din prevederile art. 27 şi 28 CP, 
potrivit cărora constrângerea fizică şi cea morală, exercitate prin 
ameninţare, cu un pericol grav, imposibil de evitat în alt mod decât 
prin săvârşirea faptei, constituie cauze de înlăturare a caracterului 
penal al acesteia. 

Condiţiile generale pentru persoanele juridice: 
Potrivit art. 45 C. P. persoanele juridice, cu excepţia 

statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice, răspund 
penal, în cazurile prevăzute de lege, pentru infracţiunile săvârşite 
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în numele sau în interesul persoanelor juridice de către organele 
sau reprezentanţii acestora. 

Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude 
răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la 
săvârşirea aceleiaşi fapte. 

 
d) Condiţiile speciale ale subiectului activ 
În cazul anumitor fapte penale, pentru existenţa infracţiunii 

sau pentru ca aceasta să îmbrace o formă calificată, subiectului 
activ i se cere, potrivit legii, să îndeplinească, pe lângă cele patru 
condiţii generale examinate mai sus, şi o condiţie specială, mai 
precis, să aibă o anumită calitate specială. Această calitate devine 
astfel un element constitutiv fie al infracţiunii respective, fie al 
formei calificate despre care este vorba. De exemplu, pentru 
existenţa infracţiunii de delapidare, subiectul trebuie să fie 
funcţionar cu atribuţii de gestiune sau administrare a unor bunuri 
(art. 314 C. P.); pentru existenţa infracţiunii de trădare, subiectul 
activ trebuie să fie cetăţean român (art. 271 C. P.); pentru 
existenţa infracţiunii de bigamie, subiectul trebuie să fi fost 
căsătorit în vederea încheierii unei noi căsătorii (art. 227 C. P.). 
Această calitate este cerută de lege numai pentru autor – nu şi 
pentru ceilalţi participanţi – şi ea trebuie să existe în momentul 
săvârşirii faptei prevăzute de legea penală. 

 
e) Subiectul pasiv 
Noţiune. Pin subiect pasiv al infracţiunii sau persoană 

vătămată se înţelege persoana fizică sau juridică ce a suferit 
răul cauzat prin săvârşirea infracţiunii în calitate de titulară a 
valorii lezate. 

În principiu, subiect pasiv al infracţiunii poate fi orice 
persoană – indiferent de vârstă, chiar iresponsabilă – pentru că 
orice membru al societăţii este titular al unor valori sociale ocrotite 
de legea penală. Persoanele juridice nu sunt excluse din sfera 
subiecţilor pasivi. 

Subiectul pasiv al infracţiunii (persoana vătămată) nu se 
identifică cu persoana dăunată prin comiterea infracţiunii, care 
este subiect pasiv de drept civil. În timp ce subiectul pasiv al 
infracţiunii suferă o vătămare prin atingerea adusă uneia din 
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valorile sociale al cărui titular este, persoana dăunată suportă o 
pagubă de natură civilă, ce-şi află sursa în săvârşirea infracţiunii. 
De cele mai multe ori, subiectul pasiv al infracţiunii este şi 
persoana dăunată (în caz de furt), dar există însă şi situaţii când 
aceste calităţi nu se suprapun (în caz de omor, subiect al 
infracţiunii este persoana care şi-a pierdut viaţa, pe când persoane 
dăunate pot fi soţia şi copiii victimei). 

Condiţii speciale. În unele cazuri, existenţa infracţiunii sau 
a unei variante agravante a acesteia este condiţionată de o 
anumită calitate a subiectului pasiv (de exemplu, la infracţiunea de 
seducţie, subiectul pasiv trebuie să fie o persoană de sex feminin, 
mai mică de 18 ani). 

Categorii de subiecţi pasivi ai infracţiunii. În literatura 
juridică se fac diverse clasificări ale subiecţilor pasivi. Dintre 
acestea menţionăm următoarele: 

– subiect pasiv general şi subiect pasiv  special. Subiect 
pasiv general – dar mediat – în cazul tuturor infracţiunilor este 
statul, ca reprezentat al societăţii, deoarece orice infracţiune 
loveşte ordinea de drept a cărei apărare constituie scopul legii 
penale. Subiectul pasiv special – şi imediat – este persoana fizică 
sau juridică, titulară a valorii sociale ocrotite prin norma de 
incriminare. Calitatea de subiect pasiv general conferă statului 
dreptul de a exercita, prin organele sale, în numele şi interesului 
societăţii, acţiunea penală împotriva infractorului, iar calitatea de 
subiect pasiv special dă dreptul persoanelor respective de a se 
constitui ca părţi vătămate în procesul penal şi, în cazul anumitor 
infracţiuni, arătate de lege, de a pune în mişcare acţiunea penală 
prin plângere prealabilă. 

– subiect pasiv principal şi subiect pasiv secundar 
(adiacent). Aşa după cum s-a arătat mai înainte, în cazul unor 
infracţiuni, în special al celor complexe, fapta vatămă pune în 
pericol două valori sociale, ambele ocrotite de lege prin 
incriminare, dintre care una constituie obiectul juridic principal şi 
alta obiectul juridic secundar (adiacent). În cazul în care titularii 
acestor două valori sociale sunt două persoane, fizice sau juridice, 
vom avea doi subiecţi pasivi speciali, dintre care – în funcţie de 
caracterul principal sau secundar al valorii sociale căreia i s-a adus 
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atingere în cazul fiecăruia – unul va fi subiect pasiv principal şi 
altul subiect pasiv secundar. 

– subiect pasiv simplu (necircumstanţiat) şi subiect pasiv 
calificat (circumstanţiat). 

Toate aceste clasificări ale subiecţilor pasivi – fiecare cu o 
sferă de cuprindere proprie şi cu caracteristici proprii, sunt utile 
pentru corecta încadrare juridică a diverselor infracţiuni. 

 
C. LOCUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII 
 
Infracţiunea, fiind o activitate umană, o faptă a omului, se 

plasează totdeauna în spaţiu, se realizează într-un anumit loc. De 
aceea, în raport cu orice infracţiune se pune problema de a 
determina locul comiterii acesteia. 

De principiu, locul săvârşirii infracţiunii nu influenţează 
asupra existenţei infracţiunii, trăsăturile esenţiale şi conţinutul 
acesteia putându-se realiza în orice loc în care s-a săvârşit fapta. 
Determinarea locului săvârşirii infracţiunii se face potrivit 
dispoziţiilor art. 10 C. P. şi ajută la stabilirea competenţei teritoriale 
a organelor judiciare în soluţionarea oricărei cauze concrete şi a 
aplicărilor dispoziţiilor legale în sancţionarea făptuitorului. În plus, 
locul săvârşirii infracţiunii este un factor de influenţare a pericolului 
social concret al infracţiunii săvârşite. 

Uneori însă legea condiţionează fie existenţa, fie gravitatea 
infracţiunii de natura locului unde s-a comis fapta, dar aceste 
situaţii vor fi explicate în cadrul laturii obiective a infracţiunii, tratată 
în secţiunea următoare, pentru că ele sunt legate de activitatea 
materială a faptei. 

 
D. TIMPUL COMITERII INFRACŢIUNII 
 
În măsura în care activitatea se desfăşoară în spaţiu, în 

aceeaşi măsură se desfăşoară în timp. 
Durata săvârşirii infracţiunii cunoaşte două limite: limita 

minimă, care coincide cu începerea executării rezoluţiei 
infracţionale, şi limita maximă, ce se identifică cu momentul în care 
activitatea ilicită a luat sfârşit. 



 40

Stabilirea timpului în care s-a săvârşit infracţiunea are 
relevanţă juridică din mai multe puncte de vedere. 

În primul rând ajută la determinarea legii care trebuie 
aplicată în caz de succesiune a legilor penale în timp. 

În al doilea rând contribuie la stabilirea capacităţii 
psiho-fizice a infractorului, adică dacă el era capabil când a comis 
infracţiunea. 

În al treilea rând determină punctul de plecare al 
prescripţiei acţiunii penale, cât şi al termenului pentru introducerea 
plângerii prealabile. 

În al patrulea rând prezintă importanţă în aplicarea actelor 
de clemenţă (amnistie, graţiere) şi pentru stabilirea stării de 
recidivă. 

În al cincilea rând, de timpul săvârşirii infracţiunii se ţine 
seama la stabilirea pericolului social concret al faptei. De subliniat 
însă că uneori legea penală condiţionează existenţa infracţiunii de 
locul săvârşirii acesteia sau, alteori, locul de comitere al infracţiunii 
constituie element circumstanţial în forma agravantă a acesteia. 
Asemenea cazuri vor fi analizate la latura obiectivă a infracţiunii 
pentru că sunt legate de activitatea materială a ei. 

 

LATURILE CONŢINUTULUI CONSTITUTIV 

A. LATURA OBIECTIVĂ 
 
a) Noţiune şi structură 
Având în vedere conceptul conţinutului constitutiv al 

infracţiunii, putem defini latura obiectivă ca fiind o parte 
componentă a acestuia, care cuprinde totalitatea condiţiilor 
privitoare la actul de conduită, cerute de lege pentru existenţa 
infracţiunii. 

La orice infracţiune latura obiectivă a acesteia are în 
structura sa, în mod obligatoriu, următoarele elemente: 

− elementul material constând în acţiunea sau inacţiunea 
incriminată; 

− condiţii de timp, loc, mod şi împrejurări când au rol de 
cerinţe esenţiale sau elemente circumstanţiale ale 
formei agravate ale infracţiunii; 
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− urmarea sau rezultatul socialmente periculos; 
− raportul de cauzalitate dintre acţiune, inacţiune şi 

urmarea socialmente periculoasă. 
 
b) Elementul material 
Prin element material al unei infracţiuni se înţelege 

activitatea fizică – manifestarea sub o formă de acţiune sau 
inacţiune, interzisă şi descrisă prin textul incriminator al 
acelei infracţiuni. 

În cuprinsul dispoziţiei de incriminare această activitate 
materială este desemnată sintetic, fie printr-un cuvânt („ucidere” – 
art. 178 C. P.), fie printr-o expresie („nu îndeplineşte un act” – art. 
315 C. P.). Cuvântului sau expresiei care indică activitatea fizică 
ce constituie elementul material al infracţiunii i se dă numele de 
„verbum regens”. 

Întrucât elementul material al infracţiunii constă într-o 
acţiune sau inacţiune, se impune să lămurim sensul juridic al 
acestor noţiuni şi să le delimităm de alte noţiuni cu care sunt 
uneori confundate („act”, „fapta”). 

Prin acţiune (comisiune) se înţelege o comportare umană 
activă (pozitivă), conştientă şi voluntară prin care subiectul activ, 
încălcând îndatorirea de a se abţine de la o anumită comportare, 
declanşează un proces cauzal de natură să producă o schimbare 
în lumea externă. Este de menţionat însă că acţiunea (o conduită 
umană conştientă şi voită) nu intră în latura obiectivă a infracţiunii 
decât prin materialitatea ei, în timp ce procesul psihic ce o precede 
şi o însoţeşte face parte din latura subiectivă a infracţiunii. Sub 
raportul mijloacelor de realizare, acţiunea se poate înfăptui fie prin 
cuvinte (calomnie), fie prin scris (fals în înscrisuri), fie prin acte 
materiale (omor, furt, viol). Activitatea ce constituie elementul 
material al infracţiunii poate fi realizată de către subiectul activ prin 
folosirea în mod exclusiv şi nemijlocit a propriei sale energii sau cu 
ajutorul mediat al unei energii, animată sau neanimată, pe care el 
o utilizează ca pe un instrument (subiectul activ asmute un câine 
să muşte un trecător). 

Noţiunea de acţiune nu trebuie confundată cu aceea de 
act. Actul este o mişcare materială, o operaţie materială care intră 
în compunerea acţiunii, este un fragment, o parte a acţiunii. De 
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regulă, actele ce compun acţiunea nu se aseamănă între ele şi nu 
sunt descrise în textul de incriminare, fiind presupuse implicit de 
însăşi natura faptei săvârşite (pentru a ucide o persoană, subiectul 
activ ia arma, o încarcă, o îndreaptă către cel vizat şi apasă pe 
trăgaci). Actele de acest fel nu prezintă un interes juridic deosebit, 
ele putând fi luate în considerare doar la individualizarea pedepsei. 
Alteori, însă, acţiunea se realizează, în concret, printr-o pluralitate 
de acte materiale, repetate, similare între ele cât şi cu fapta 
incriminată însăşi (o persoană aplică alteia, în aceeaşi 
împrejurare, mai multe lovituri). Aceste acte – deşi privite separat, 
ar putea constitui, fiecare în parte, o infracţiune (lovire) – 
alcătuiesc totuşi o singură acţiune care constituie, deci, elementul 
material al unei singure infracţiuni. În cazul infracţiunilor denumite 
de obicei, acţiunea – unică – se compune în mod obligatoriu din 
mai multe acte materiale similare, repetate, care însă nu au 
valoare infracţională proprie, ci dobândesc caracter penal prin 
repetare şi prin însumarea lor într-o singură acţiune (prostituţia).  

Noţiunea de acţiune – componentă a laturii obiective – nu 
trebuie confundată nici cu noţiunea de faptă, care include, pe 
lângă acţiunea sau inacţiunea prevăzută de lege, şi rezultatul 
acesteia. Fapta se identifică, aşadar, cu latura obiectivă a 
infracţiunii. Ea este mai mult decât acţiunea incriminată şi mai 
puţin decât infracţiunea, care presupune şi un element subiectiv, 
absent din conţinutul faptei.  

Prin inacţiune (omisiune) se înţelege rămânerea în 
pasivitate; făptuitorul se abţine sau omite să acţioneze în sensul 
îndeplinirii unei obligaţii care îi incumbă. Pentru ca o atitudine 
pasivă să poată constitui elementul material al unei infracţiuni este 
necesar să existe o îndatorire legală de a face ceva, de a 
interveni, luând anumite măsuri sau precauţii pentru a 
preîntâmpina, opri sau a înlătura anumite consecinţe negative 
pentru societate (neîndeplinirea obligaţiilor de a lua  şi de a 
respecta măsurile de protecţie a muncii – art. 243 C. P.). 

În cazul unora din infracţiunile denumite complexe, 
elementul material este alcătuit din două sau mai multe acţiuni, 
fiecare incriminată separat, dar reunite prin voinţa legii într-o 
singură acţiune cu caracter complex) la infracţiunea de tâlhărie – 
art. 252 CP, elementul material constă într-un furt şi o lovire sau 
ameninţare). 
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În literatura juridică, infracţiunile ce se săvârşesc prin 
efectuarea a ceea ce legea opreşte sunt denumite infracţiuni de 
acţiune (sau comisive), iar celor ce se comit prin neefectuarea a 
ceea ce legea ordonă, li se dă denumirea de infracţiuni de 
inacţiune (sau omisive).  

 
c) Locul, timpul, modul şi mijloacele de săvârşire a 

faptei 
În cazul anumitor infracţiuni, acţiunea sau inacţiunea ce 

constituie elementul material este întregită, prin prevederile normei 
de incriminare, cu unele condiţii denumite în literatura juridică 
cerinţe esenţiale, a căror neîndeplinire face fie ca fapta 
respectivă să nu constituie infracţiune, fie ca ea să nu întrunească 
elementele unei variante agravate a infracţiunii. 

Aceste condiţii se pot referi la: 
− locul săvârşirii faptei – ex. pentru existenţa infracţiunii 

este necesar ca fapta de a conduce un autovehicul 
neînmatriculat ori fără permis de conducere, ori având o 
îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau în stare 
de ebrietate – să fie comisă pe un drum public sau pentru 
existenţa unei variante agravate de furt (furt calificat) se 
cere ca fapta să fie săvârşită în public. 

− timpul săvârşirii faptei – ex. pentru existenţa unei 
circumstanţe a furtului calificat, fapta trebuie comisă pe 
timpul nopţii. 

− modul şi mijloacele de săvârşire a faptei (ocuparea fără 
drept a unui imobil aflat în posesia altuia sau împotrivirea 
la executarea unei hotărâri judecătoreşti, constituie 
infracţiunile prevăzute în art. 266 C. P. al. 3 şi respectiv 
art. 351 alin. 1 C. P., dacă au fost săvârşite prin violenţe 
ori ameninţare). 

 
d) Urmarea sau rezultatul produs
Urmarea sau rezultatul este cea de-a doua componentă a 

laturii obiective a infracţiunii. Nu există infracţiune care să nu 
producă un rezultat, pentru că orice infracţiune aduce atingere 
unei valori sociale ocrotite de legea penală şi pentru că, în mod 
obligatoriu, orice asemenea atingere se concretizează într-o 
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anumită urmare care, tocmai datorită faptului că loveşte într-o 
valoare pe care legea o apără, este socialmente periculoasă. 
Obligativitatea existenţei unui rezultat, în cazul oricărei infracţiuni, 
reiese, de altfel, implicit din dispoziţiile art. 20 C. P., care, definind 
formele şi modalităţile vinovăţiei, arată că acestea constau, sub 
aspectul factorului intelectiv, în prevederea sau lipsa de prevedere 
a rezultatului. 

Urmările activităţii, ce constituie elementul material al 
infracţiunii, trebuie considerate din două puncte de vedere: fizic şi 
juridic. 

Din punct de vedere fizic, urmarea este o modificare pe 
care acţiunea sau inacţiunea incriminată a produs-o în lumea 
obiectivă, externă. Uneori, această modificare poate consta în 
schimbarea unei anumite situaţii, determinată de efectuarea 
activităţii fizice; alteori, ea se poate concretiza într-o transformare 
de ordin material adusă obiectului material al infracţiunii. În primul 
caz urmarea este o stare, adică o situaţie nouă faţă de cea 
anterioară, care decurge, în mod necesar, din însăşi activitatea 
fizică efectuată (de exemplu, când cineva tulbură folosinţa locuinţei 
locatarilor dintr-un imobil se trece de la o stare de linişte, de 
respect pentru alţii, în mod necesar, automat, la o stare contrară; 
când cineva conduce un autovehicul fără a avea permis de 
conducere, se trece de la o stare de siguranţă a circulaţiei pe 
drumurile publice, la o stare de insecuritate rutieră); în cel de-al 
doilea caz, urmarea este un rezultat material, adică o schimbare 
substanţială adusă bunului sau persoanei asupra căreia s-a 
îndreptat acţiunea sau inacţiunea (uciderea unui om, distrugerea 
unui bun, falsificarea unui înscris). 

Din punct de vedere juridic – adică sub aspectul 
consecinţelor pe care acţiunea sau inacţiunea incriminată le are 
asupra valorii sociale ce constituie obiectul juridic al infracţiunii – 
urmarea poate consta fie într-o vătămare, într-o atingere efectivă 
adusă acestei valori, ocrotită prin incriminare, fie într-o stare de 
pericol, de ameninţare, produsă pentru valoarea socială pe care 
legea penală o apără. Noţiunile de vătămare şi de stare de pericol 
nu sunt, de fapt, decât expresia juridică a noţiunilor de rezultat 
material şi stare, folosite pentru caracterizarea urmărilor sub 
înfăţişarea lor fizică. 
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După cum urmarea este sau nu inclusă în norma de 
incriminare, infracţiunile sunt clasificate – de către literatura 
juridică – în două categorii: infracţiuni materiale (sau de rezultat) şi 
infracţiuni formale (sau de pericol). La cele dintâi urmarea are 
caracter material şi este prevăzută, explicit sau implicit, în norma 
de incriminare, pe când la cele formale, urmarea constă într-o 
stare de pericol care, fiind subînţeleasă, nu este menţionată în 
textul incriminator. Această clasificare nu este lipsită de consecinţe 
practice, întrucât în cazul infracţiunilor materiale trebuie să se facă 
dovada nu numai a acţiunii sau inacţiunii incriminate, ci şi a 
rezultatului prevăzut de lege, precum şi a legăturii dintre elementul 
material şi acest rezultat, în timp ce în cazul infracţiunilor formale, 
rezultatul şi raportul de cauzalitate, fiind inerente acţiunii sau 
inacţiunii, sunt prezumate, astfel că nu este necesar să se facă 
dovada lor. Pe de altă parte, infracţiunile materiale se consumă 
numai în momentul producerii rezultatului, pe când în cazul celor 
formale consumarea are loc o dată cu efectuarea acţiunii sau 
inacţiunii incriminate. 

În mod obişnuit, infracţiunile sunt caracterizate printr-un 
singur rezultat. Există însă şi infracţiuni cu două sau mai multe 
rezultate. De exemplu: tâlhăria, al cărei element material este 
alcătuit din două acţiuni conjugate, produce două rezultate: unul 
principal, aferent acţiunii principale de furt şi altul secundar 
(adiacent), aferent acţiunii secundare (adiacente), de lovire sau 
ameninţare. 

Orice rezultat infracţional concret are o semnificaţie 
calitativă şi una cantitativă. Cea dintâi este dată de obiectul juridic 
al infracţiunii, şi, ca atare poate contribui la corecta încadrare 
juridică a faptei. Semnificaţia cantitativă a rezultatului – chiar dacă 
nu orice rezultat poate fi evaluat valoric sau în unităţi de măsură 
(urmările cu un conţinut organizatoric, politic, moral etc.) – are o 
importanţă considerabilă pentru evaluarea pericolului social 
concret al infracţiunii şi, deci, pentru o bună individualizare a 
pedepsei. 

 
e) Legătura (raportul) de cauzalitate 
Raportul de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea 

făptuitorului şi rezultatul acesteia este o altă componentă a laturii 
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obiective a infracţiunii. Deşi un asemenea raport există în 
conţinutul oricărei infracţiuni, problema stabilirii acestuia 
prezintă importanţă practică, numai în cazurile în care pentru 
existenţa infracţiunii este necesar ca prin acţiunea sau 
inacţiunea făptuitorului să se producă un rezultat material, cerut 
expres de norma de incriminare. În cazul infracţiunilor formale, 
urmarea – starea de pericol – fiind determinată de săvârşirea 
acţiunii sau inacţiunii, chestiunea stabilirii legăturii de 
cauzalitate nu se pune în discuţie. 

Potrivit unui punct de vedere, exprimat în literatura juridică, 
legătura de cauzalitate se poate stabili numai între acţiune şi 
rezultat, inacţiunea neavând valoare cauzală. 

Faptele, al căror element material constă într-o inacţiune, 
sunt sancţionate nu pentru că ar fi produs un rezultat vătămător 
sau periculos, deoarece ele nu pot da naştere unui asemenea 
rezultat, atâta vreme cât din nimic nu se poate naşte nimic – ci, 
pentru că legea penală le-a declarat ilicite. Acest punct de vedere 
este infirmat însă de constatarea că şi neîndeplinirea unei 
îndatoriri legale poate deveni cauza unui rezultat socialmente 
periculos, deoarece, dacă obligaţia respectivă ar fi fost îndeplinită, 
acel rezultat nu s-ar fi produs. Persoana care nu acţionează pentru 
a se opune ca alte acţiuni să provoace rezultate, deşi avea 
obligaţia să le împiedice, lasă acestora posibilitatea de a acţiona, 
ca şi cum s-ar fi folosit ea însăşi de ele. 

Mai înainte de a aborda propriu-zis problema raportului de 
cauzalitate se impun şi alte câteva precizări prealabile: 

– Raportul de cauzalitate este o categorie obiectivă, prin 
aceea că el există în mod obiectiv, indiferent dacă şi cum se 
oglindeşte în conştiinţa noastră. Orice fenomene – inclusiv cele ce 
caracterizează ilicitul penal – au, în mod indiscutabil, o anumită 
cauză, un anumit factor generator, iar relaţia de cauzalitate dintre 
aceste două fenomene există în mod obiectiv, chiar dacă n-am 
reuşit să o stabilim ori am stabilit-o greşit. 

– Raportul de cauzalitate presupune cu necesitate doi 
termeni, şi anume: fenomenul cauză, ca factor generator şi 
fenomenul efect, ca rezultat generat. Cauza este fenomenul care, 
în anumite condiţii precede şi determină un alt fenomen denumit 
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efect. Efectul este fenomenul care urmează cauzei şi este 
determinat de acesta. 

– Când se pune problema raportului de cauzalitate în 
dreptul penal, cei doi termeni ai acestora – fenomenul cauză şi 
fenomenul efect – trebuie consideraţi în lumina caracteristicilor, 
particularităţilor şi atributelor proprii fenomenelor ce formează 
obiectul studiului dreptului penal. Aceasta înseamnă că, în ceea 
ce priveşte fenomenul efect, vor fi socotite ca atare numai acele 
rezultate vătămătoare care privesc valori sociale ocrotite penal, 
celelalte rezultate care nu prezintă caracteristici, particularităţi 
sau atribute care să le lege de vreun obiect al ocrotirii penale, 
trebuind ignorate, nefiind luate în considerare. Cât priveşte 
fenomenul cauză, vor fi socotite ca atare numai acele acte de 
conduită care sunt interzise prin legea penală, orice alte 
fenomene care nu ar prezenta elementele unei infracţiuni ieşind 
din discuţie. 

Pentru determinarea raportului de cauzalitate în situaţiile de 
acest fel şi în altele mai complicate caracterizate prin esenţa mai 
multor acţiuni – condiţii, în literatura de specialitate s-au elaborat 
mai multe teorii a căror analiză ar depăşi cu mult cerinţele acestui 
curs. De aceea ne vom limita la a enunţa pe cele mai importante 
dintre aceste teorii, aşa cum au fost prezentate în doctrina penală 
şi anume:  

– Teoria cauzei preponderente, consideră cauză a 
rezultatului acea condiţie care a fost determinantă în producerea 
rezultatului socialmente periculos, ce a avut cea mai mare 
contribuţie în survenirea acelui rezultat; 

– Teoria cauzei adecvate (tipice), conform căreia este 
cauză acea condiţie care, conform experienţei de toate zilele este 
proprie, adecvată să producă rezultatele; 

– Teoria cauzei indispensabile, după care este cauză acea 
condiţie ce trebuie să ducă la rezultat în mod necesar; 

– Teoria însumării condiţiilor în baza căreia toate 
condiţiile laolaltă alcătuiesc cauza. Prin urmare, cauza 
rezultatului este una singură, dar această cauză unică este 
alcătuită din toate condiţiile; 

– Teoria echivalenţei condiţiilor în care se susţine că, din 
moment ce o condiţie poate fi legată de un rezultat, implicit trebuie 
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să considerăm că acea condiţie constituie una din cauzele 
rezultatului. Astfel, oricât de puţin ar fi intervenit o condiţie în 
producerea unui rezultat, ea are, prin aceasta, valoare cauzală şi 
deci, este o cauză a rezultatului. Pentru ca o condiţie să fie însă 
considerată drept cauză, trebuie ca ea să fi contribuit la 
producerea rezultatului, să fie o condiţie „sine qua non” a acestui 
rezultat, în sensul că fără contribuţia acelei condiţii, rezultatul să 
nu se mai fi putut produce, aşa cum s-a produs.  

În ceea ce ne priveşte, considerăm că ar fi mai exactă şi 
utilă – deşi nu perfectă – pentru determinarea fenomenului sau 
fenomenelor cauză, aşa-numita teorie a condiţiei „sine qua non”. 
Potrivit acestei teorii, orice condiţie care poate fi legată de 
rezultatul produs trebuie considerată ca fiind o cauză a acestuia, 
dacă a contribuit – indiferent în ce măsură – la producerea lui. Cu 
alte cuvinte, toate condiţiile care au o oarecare legătură cu 
rezultatul survenit sunt socotite cauze ale acestui rezultat, dacă au 
avut o contribuţie, oricât de modestă, la producerea sa. Singura 
cerinţă impusă în acest sens fiecăreia în parte – pentru a i se 
recunoaşte valoarea cauzală – este aceea că fără ea rezultatul 
respectiv să nu se fi produs. 

Raportul de cauzalitate se întrerupe atunci când, pe 
parcursul desfăşurării procesului cauzal, intervine o energie 
independentă care produce ea însăşi rezultatul. O acţiune sau 
inacţiune poate fi considerată una din condiţiile rezultatului survenit 
doar în măsura în care a contribuit la producerea acelui rezultat, 
chiar dacă între ea şi urmarea produsă există o cât de mică 
legătură. Această legătură necesară este însă frântă atunci când 
între acea acţiune sau inacţiune şi rezultatul considerat s-a 
interpus o energie independentă, care prin intervenţia sa, a 
generat ea însăşi, singură sau împreună cu altele ce i-au 
succedat, acel rezultat. Edificator în acest sens este exemplul 
prezentat în literatura juridică în care o persoană, fiind lovită de 
alta, fuge şi, în timp ce traversa regulamentar strada, este 
accidentată şi lovită de un autovehicul, prin nerespectarea regulilor 
de circulaţie. Fiind consultată de un medic, acesta stabileşte că 
victimei, deşi grav rănită, nu îi este pusă în pericol viaţa şi îi 
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permite să se întoarcă acasă, putând să consume orice aliment; 
ea însă consumă un aliment alterat, se intoxică în mod grav şi 
încetează din viaţă după câteva ore. În această succesiune de 
condiţii care precede rezultatul letal, legătura cu aceasta din urmă 
s-a rupt în momentul în care victima a consumat alimentul alterat, 
aşa încât în sarcina celui care a aplicat lovituri şi conducătorului 
auto imprudent se vor putea reţine numai infracţiunile de lovire şi 
respectiv, vătămare corporală din culpă. 

Instanţa noastră supremă foloseşte în mod constant, în 
verificarea valorii cauzale a diverselor acţiuni sau inacţiuni, criteriul 
condiţiei „sine qua non”, considerând că este cauză a rezultatului 
produs orice activitate fizică fără de care acel rezultat nu ar fi 
survenit. 

În practica juridică s-a apreciat că existenţa raportului de 
cauzalitate nu este influenţată de faptul că rezultatul acţiunii sau 
inacţiunii nu s-a produs imediat, ci după trecerea unui interval de 
timp chiar îndelungat. 

De asemenea, există raport de cauzalitate şi în cazul în 
care acelaşi rezultat (moartea victimei) s-ar fi produs datorită altei 
cauze (pe calea evoluţiei naturale a unei boli grave). 

 
B. LATURA SUBIECTIVĂ 
 
a) Noţiune şi structură 
Potrivit art. 17 alin 1 C. P., care defineşte conceptul de 

infracţiune, aceasta se caracterizează – aşa cum s-a arătat în 
explicaţiile anterioare – prin trei trăsături esenţiale: existenţa unei 
fapte (acţiune sau inacţiune) care prezintă pericol social, 
săvârşirea acestei fapte cu vinovăţie şi existenţa unei norme 
incriminatoare care să prevadă fapta respectivă, considerând-o 
infracţiune. 

Aceasta înseamnă că, în conţinutul constitutiv al fiecărui tip 
particular de infracţiune, trebuie să coexiste, alături de latura 
obiectivă şi o latură subiectivă, a cărei componentă esenţială şi 
indispensabilă – vinovăţia (ca element subiectiv) – este însă 
reglementată de Partea generală a Codului penal (art. 20). 
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Latura subiectivă a conţinutului oricărei infracţiuni 
constă în totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la 
atitudinea psihică a făptuitorului – sub raportul conştiinţei şi a 
voinţei sale – faţă de materialitatea faptei săvârşite (acţiune, 
inacţiune, rezultat, raport de cauzalitate), pentru ca acea faptă 
să constituie infracţiune. 

Elementul de bază – uneori singurul – ce intră în structura 
laturii subiective a oricărei infracţiuni e vinovăţia. În cazul 
anumitor infracţiuni, pentru completarea laturii subiective, prin 
textele de incriminare a acestora, sunt prevăzute însă şi alte 
condiţii referitoare la scop sau mobil. 

 
b) Vinovăţia ca element al laturii subiective 
În explicaţiile precedente s-a definit vinovăţia şi s-au arătat 

formele acesteia (intenţia, culpa şi intenţia depăşită), precum şi 
modalităţile fiecărei forme: intenţia directă şi intenţia indirectă, 
respectiv culpa cu prevedere (uşurinţa) şi culpa fără prevedere 
(neglijenţa). 

După cum în conţinutul fiecărei infracţiuni intră un element 
care este descris în norma incriminatoare, tot astfel intră şi un 
element subiectiv care trebuie indicat în textul legii. Codul penal 
român foloseşte, pentru caracterizarea elementului subiectiv al 
diverselor infracţiuni, două procedee: cu privire la anumite 
infracţiuni stabileşte, doar, unele reguli cuprinse în partea 
generală, cu privire la anumite tipuri particulare de infracţiune, 
însă, el indică, în mod special şi explicit, forma de vinovăţie 
necesară, în însuşi textul incriminator. Este de menţionat că, în 
concepţia legiuitorului nostru, ceea ce prezintă interes pentru 
existenţa diverselor infracţiuni este forma de vinovăţie cu care a 
fost săvârşită fapta (intenţie sau culpă) şi nu modalităţile pe care le 
poate îmbrăca intenţia sau culpa. De aceea doar rareori în textele 
de incriminare se face referire şi la aceasta din urmă. Astfel că, de 
principiu, infracţiunile, pentru a căror existenţă este necesară 
intenţia, pot fi comise fie cu intenţie directă, fie cu intenţie indirectă, 
după cum infracţiunile caracterizate, sub aspectul elementului 
subiectiv, prin culpă, pot fi săvârşite fie din uşurinţă, fie din 
neglijenţă. 
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În cadrul dispoziţiilor penale, prin care se prevede forma de 
vinovăţie necesară pentru anumite categorii de infracţiuni, se face 
distincţie între acţiunile săvârşite prin acţiune (comisive) şi 
infracţiunile săvârşite prin inacţiune (omisive). 

Pentru infracţiunile comisive s-a instituit regula că, la 
aceste infracţiuni, forma de vinovăţie este intenţia, culpa nefiind 
relevantă din punct de vedere penal, decât în cazurile anume 
prevăzute de lege. Este adevărat că, în partea privitoare la 
acţiunile intenţionate, această regulă nu este formulată expres, dar 
ea se deduce, „per a contrario”, din ceea ce se dispune cu privire 
la faptele comise din culpă: „fapta comisă din culpă constituie 
infracţiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres 
aceasta” (art. 20 alin. 3 C. P.). Prin urmare, toate infracţiunile 
comisive, în al căror text incriminator nu se specifică vreo formă de 
vinovăţie, trebuie considerate ca fiind infracţiuni ce se comit cu 
intenţie. Infracţiunile comisive ce se săvârşesc din culpă sunt 
numai acelea în a căror dispoziţie de incriminare este indicată în 
mod expres culpa, ca formă de vinovăţie (uciderea din culpă). 

Pentru infracţiunile omisive s-a stabilit regula că, fapta 
constând într-o inacţiune constituie infracţiune fie că este săvârşită 
cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul când legea sancţionează 
numai săvârşirea ei cu intenţie. Aşadar, atunci când în cuprinsul 
dispoziţiei de incriminare a unei infracţiuni omisive nu se face nici 
o precizare cu privire la forma de vinovăţie (nedenunţarea unor 
infracţiuni), acea infracţiune se poate comite atât cu intenţie, cât şi 
din culpă. O infracţiune omisivă se săvârşeşte numai cu intenţie, 
doar atunci când cerinţa ca elementul subiectiv să îmbrace forma 
intenţiei este prevăzută expres – sub diverse formulări – în 
cuprinsul textului incriminator (neîndeplinirea „cu ştiinţă” a 
îndatoririlor de serviciu).  

 
c) Mobilul ca element al laturii subiective 
Orice acţiune sau inacţiune prevăzută de legea penală este 

precedată şi determinată de un impuls interior – constând într-o 
necesitate, dorinţă, pasiune, sentiment, emoţie etc. – care a 
inspirat făptuitorului ideea de a o comite. Acesta este mobilul 
(motivul) infracţiunii. Prin mobil al infracţiunii se înţelege, 
aşadar, cauza internă din care se naşte rezoluţia infracţională 
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şi, pe cale de consecinţă, punerea în executare a acesteia. De 
fapt, nu numai infracţiunile ce se comit sub impulsul unui anumit 
mobil, ci orice faptă, conştientă şi voluntară, a omului îşi are sursa 
într-o componentă emotivă a proceselor psihice, care contribuie la 
luarea rezoluţiei de a acţiona, şi la mobilizarea energiilor destinate 
trecerii la acţiune, conform hotărârii luate. Dar, dacă în cazul 
faptelor ilicite, mobilul nu este nociv (putând fi socialmente util), în 
cazul faptelor prevăzute de legea penală el este – ca şi acesta – 
antisocial, chiar dacă uneori s-ar părea că nu este aşa (de 
exemplu în cazul unui omor comis din compasiune, pentru 
curmarea suferinţelor unui bolnav incurabil). Asemenea impulsuri 
interne, susceptibile de a sta la baza săvârşirii unei infracţiuni pot 
fi: dorinţa obţinerii unor foloase ilicite (în cazul săvârşirii 
infracţiunilor de înşelăciune, luare de mită, trafic de influenţă), 
tendinţa de îmbogăţire fără muncă (de ex. la infracţiunile de 
delapidare, furt, tâlhărie, abuz de încredere), duşmănie politică 
(trădare sau spionaj) etc. 

În cele mai multe cazuri, mobilul nu constituie un element 
necesar pentru existenţa infracţiunii, considerându-se că 
prezenţa vinovăţiei este suficientă pentru a atribui faptei 
pericolul social al unei infracţiuni. Sunt totuşi şi unele excepţii. 
Una dintre acestea este infracţiunea de abuz în serviciu prin 
îngrădirea unor drepturi (art. 316 C. P.) al cărui conţinut nu se 
consideră realizat decât dacă fapta a fost săvârşită „pe temei de 
naţionalitate, rasă, sex sau religie”. Săvârşirea infracţiunii „din 
motive josnice” (cum sunt: invidia, ura, răzbunarea) constituie o 
circumstanţă agravantă legală, deci, în principiu, incidentă în 
cazul oricărei infracţiuni. 

Cunoaşterea mobilului care a impulsionat săvârşirea 
diverselor fapte penale concrete este necesară nu numai în cazul 
acelor infracţiuni caracterizate – fie în forma lor tipică, fie într-o 
formă calificată – de existenţa unui anumit mobil, ci întotdeauna, 
chiar şi atunci când acesta nu figurează printre elementele 
constitutive ori circumstanţiale ale infracţiunii, deoarece serveşte la 
aprecierea gradului de pericol social al faptei şi a periculozităţii 
persoanei infractorului, care constituie criterii de individualizare a 
pedepsei. 
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d) Scopul – componentă a laturii subiective 
Prin scop al infracţiunii se înţelege obiectivul urmărit 

de făptuitor prin săvârşirea acţiunii sau inacţiunii ce 
constituie elementul material al infracţiunii. Scopul se 
deosebeşte de mobil, deşi se află într-o strânsă legătură cu acesta 
(astfel, în cazul unui omor comis din gelozie, mobilul – impulsul 
interior care a determinat săvârşirea faptei – este gelozia, pe când 
scopul este înlăturarea din viaţă a unei persoane). Scopul nu se 
confundă nici cu rezultatul faptei comise, acesta fiind calea de 
realizare a scopului (astfel, în acelaşi exemplu, rezultatul omorului 
este moartea victimei, iar prin moartea victimei se realizează 
scopul, adică suprimarea vieţii persoanei fizice). 

Scopul poate fi imediat şi final (de pildă, în caz de furt, 
scopul imediat constă în însuşirea pe nedrept a bunului altuia, pe 
când scopul final ar putea fi cumpărarea cu banii furaţi a unui 
anumit bun). Scopul este nerelevant din punct de vedere al 
existenţei infracţiunii. Din cunoaşterea lui se pot trage, însă, 
concluzii cu privire la mobilul infracţiunii. 

La unele infracţiuni, scopul reprezintă un element 
constitutiv al laturii subiective. Astfel, pentru existenţa infracţiunii 
de trădare, este necesar ca fapta subiectului activ de a intra în 
legătură cu o putere sau organizaţie străină ori cu agenţi ai 
acestora, să se săvârşească „în scopul de a suprima sau ştirbi 
unitatea, suveranitatea sau independenţa statului” (art. 271 C. P.). 
La alte infracţiuni scopul constituie numai un element 
circumstanţial, propriu unei variante agravante a infracţiunii. De 
exemplu, infracţiunea de vătămare corporală gravă se pedepseşte 
mai aspru „când fapta a fost săvârşită în scopul producerii 
consecinţelor” prevăzute în art. 187 alin 3 C. P. Toate infracţiunile 
în a căror latură subiectivă intră, ca element, un anumit scop, sunt 
infracţiuni care se comit cu intenţie, şi cel mai adesea, cu intenţie 
directă, care devine astfel calificată. În aceste cazuri, pentru 
existenţa infracţiunii – în forma de faptă penală consumată – nu 
este necesar ca scopul urmărit de infractor să fi fost realizat, este 
suficient că el a existat. 

După cum s-a putut observa din dispoziţiile legale 
reproduse parţial mai sus, cerinţa ca acţiunea sau inacţiunea să fi 
fost comisă cu un anumit scop, nu este întotdeauna formulată în 
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cuprinsul legii penale prin folosirea chiar a cuvântului „scop”; 
uneori sunt utilizaţi termeni sau expresii echivalente, cum ar fi: „s-a 
urmărit…”, „pentru a …”, „în vederea…” etc. În toate aceste cazuri 
existenţa scopului trebuie dovedită, pentru că în absenţa unei 
asemenea dovezi fapta săvârşită nu va putea fi încadrată în 
dispoziţia legală, care prevede infracţiunea sau varianta agravantă 
respectivă. 

Dar scopul urmărit de făptuitor trebuie cunoscut şi în 
celelalte situaţii, deoarece el este unul din criteriile ce servesc la 
evaluarea gradului de pericol social concret al faptei săvârşite şi a 
periculozităţii persoanei făptuitorului şi, implicit la individualizarea 
pedepsei. 
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CAPITOLUL II 

FFOORRMMEELLEE  IINNFFRRAACCŢŢIIUUNNIIII  IINNTTEENNŢŢIIOONNAATTEE  

1. FAZELE DE DESFĂŞURARE ALE INFRACŢIUNII 
INTENŢIONATE 

1. Noţiune 
Examinarea procesului complex – subiectiv şi obiectiv – de 

realizare a activităţii infracţionale, relevă parcurgerea a două 
perioade distincte şi în ordine cronologică consecutivă: o perioadă 
internă sau psihică, în care se conturează vinovăţia penală ca 
latură subiectivă sau element moral al infracţiunii, şi o alta externă 
sau fizică, în care se obiectivizează vinovăţia penală, trecându-se 
la exteriorizarea acesteia în actul material care caracterizează 
latura obiectivă a infracţiunii. Asemănător oricărei activităţi 
conştiente, activitatea infracţională presupune o desfăşurare în 
timp, o dezvoltare progresivă, până la producerea urmărilor 
periculoase. 

Orice infracţiune intenţionată este precedată, întotdeauna, 
de o perioadă de formare a laturii subiective în care se naşte 
gândul de a săvârşi şi se ia hotărârea de a o comite. Acest proces 
psihic – formarea atitudinii psihice cu privire la faptă şi urmări – se 
petrece exclusiv în conştiinţa făptuitorului şi reprezintă prima 
etapă, denumită, în general, perioada internă sau intelectuală, pe 
care o comportă săvârşirea oricărei infracţiuni. Odată cu luarea 
hotărârii infracţionale, perioada internă se încheie, iar latura 
subiectivă a infracţiunii apare pe deplin realizată în toate 
componentele sale, urmând a rămâne neschimbată până în 
momentul desăvârşirii acţiunii proiectate. 

Perioadei interne îi urmează, în mod firesc, activitatea 
infracţională propriu-zisă, care se desfăşoară în timp, din 
momentul efectuării primelor acte materiale, în vederea realizării 
rezoluţiei, până în momentul producerii rezultatului socialmente 
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periculos, este ceea ce se numeşte perioada externă a săvârşirii 
infracţiunii, perioadă în care aceasta parcurge aşa-numitul „iter 
criminis” (drumul infracţiunii). Pe acest parcurs pot fi identificate 
mai multe faze – cu semnificaţii juridice proprii – care reprezintă 
stadii distincte, de apropiere progresivă de momentul final, acela în 
care, toate elementele conţinutului infracţiunii, inclusiv rezultatul, 
fiind realizate, infracţiunea poate fi socotită consumată. Vom avea 
aşadar, o fază a actelor de pregătire, în care făptuitorul, mai 
înainte de a păşi la efectuarea acţiunii incriminate, ia diferite 
măsuri să facă posibilă şi să uşureze săvârşirea acesteia, o fază a 
executării propriu-zise, în care este înfăptuită, în materialitatea sa, 
însăşi acţiunea incriminată şi, în fine, o fază a urmărilor care se 
plasează între momentul terminării activităţii fizice ce constituie 
elementul material şi momentul în care survine rezultatul specific 
infracţiunii săvârşite, cu precizarea că, totuşi, uneori, în cazul 
anumitor categorii de infracţiuni, procesul producerii rezultatului se 
poate prelungi şi dincolo de acest moment, până când – aşa cum 
se spune – infracţiunea se epuizează. 

Fazele de desfăşurare ale infracţiunii intenţionate sunt 
acele etape pe care le poate parcurge activitatea infracţională din 
momentul celei dintâi materializări a hotărârii de a săvârşi 
infracţiunea, până în momentul producerii integrale a rezultatului 
acesteia. 

 
2. Perioadele infracţiunii intenţionate 
a) Perioada internă 
Aşa cum s-a arătat, activitatea fizică susceptibilă să ducă la 

realizarea elementului material al infracţiunii este precedată de o 
atitudine psihică faţă de fapta ce se va comite. Aşadar, 
întotdeauna, înainte de a se fi început activitatea fizică, există o 
perioadă internă, de formare a laturii subiective a infracţiunii. 

În cadrul acestei perioade se pot distinge trei momente. 
Primul moment este acela al conceperii infracţiunii. Mai întâi 
subiectul, determinat de un mobil oarecare, doreşte să realizeze 
un anumit scop şi, în vederea atingerii acestei finalităţi, concepe şi 
mijloacele de înfăptuire a scopului; dacă mijlocele concepute de el 
pentru atingerea scopului produs aparţin unei activităţi 
infracţionale, înseamnă implicit că în mintea lui s-a născut ideea 
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de a săvârşi infracţiunea. Momentul următor este acela al 
deliberării. După ce în cugetul său a prins contur gândul de a 
comite infracţiunea, subiectul cumpăneşte asupra aptitudinii 
acesteia, de a duce la realizarea scopului urmărit, asupra riscurilor 
ce ar putea decurge din săvârşirea ei şi, în general, asupra tuturor 
motivelor de natură să-l determine a trece la acţiune ori a se 
abţine. Ultimul moment este acela al luării hotărârii. După ce a 
chibzuit cu privire la oportunitatea săvârşirii faptei, subiectul se 
decide, ia hotărârea de a comite infracţiunea. 

Fiecare din aceste momente poate dura mai mult sau mai 
puţin – uneori ele pot fi reduse la durata unei singure clipe – după 
cum ele pot fi mai depărtate sau mai apropiate în timp, 
succesiunea lor producându-se adesea fulgerător, încât pot fi 
departajate numai ideal, ele există însă – toate – întotdeauna, 
chiar dacă infracţiunea este spontană. 

Odată cu luarea hotărârii infracţionale, latura subiectivă a 
infracţiunii se consideră realizată şi –exceptând cazurile în care 
subiectul şi-ar modifica hotărârea– rămâne neschimbată până la 
terminarea acţiunii incriminate. 

Nimic din ceea ce se petrece în perioada internă – inclusiv 
simpla exprimare orală a gândului de a săvârşi infracţiunea – nu 
cade sub incidenţa legii penale şi nu se sancţionează. 
Răspunderea penală intervine numai pentru săvârşirea unor fapte 
concrete: gândurile sunt ale omului şi nu interesează 
colectivitatea, atâta timp cât nu formează obiect de înfăptuire. 
Dreptul penal nu sancţionează ceea ce gândeşte omul, ci ceea ce 
el face efectiv şi starea de pericol obiectiv creată pentru valorile 
sociale ocrotite de lege. 

 
b) Perioada externă 
Perioada externă sau de executare cuprinde întregul 

proces de înfăptuire a actului de conduită interzis, adică toate 
acţiunile sau inacţiunile necesare pentru realizarea hotărârii de a 
săvârşi infracţiunea, cu alte cuvinte, atât infracţiunile comisive, cât 
şi cele omisive, atât infracţiunile intenţionate, cât şi cele 
neintenţionate, dând conţinut laturii obiective a acestora. 

După luarea hotărârii infracţionale, persoana fizică trece la 
efectuarea acelor activităţi materiale destinate să asigure 
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realizarea acesteia, se intră astfel în perioada externă, sau 
perioada înfăptuirii infracţiunii. 

Această perioadă începe din momentul în care persoana 
care a luat hotărârea de a săvârşi o infracţiune păşeşte la prima 
manifestare externă, prin care se tinde la înfăptuirea rezoluţiei şi 
sfârşeşte în momentul în care activitatea fizică voită, în baza 
hotărârii luate, a ajuns la punctul său final şi, de asemenea, s-a 
produs rezultatul în dimensiunile sale definitive. 

Aşa cum s-a arătat, în timpul perioadei externe, procesul 
de înfăptuire a hotărârii infracţionale parcurge mai mute faze – 
fiecare caracterizată printr-un anumit grad de înfăptuire a rezoluţiei 
– pe parcursul cărora infracţiunea, în conţinutul său integral, se 
realizează treptat, pe etape. 

Distingem astfel: 
– faza actelor preparatorii care cuprinde toate acele acte 

ce pregătesc săvârşirea acţiunii tipice; 
– faza executării propriu-zise, în care se efectuează 

acţiunea tipică, în materialitatea ei, cu toate actele care o compun; 
– faza urmărilor care începe din momentul în care 

acţiunea tipică a fost efectuată integral, adică s-a făcut tot ce 
trebuia pentru realizarea hotărârilor infracţionale şi durează până 
când s-a produs rezultatul, constând în vătămarea sau starea de 
pericol pe care legea penală, incriminând fapta, a încercat să o 
prevină. 

2. FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 

Formele infracţiunii intenţionate sunt acele modalităţi 
pe care le poate îmbrăca o infracţiune intenţionată în raport 
cu stadiul până la care a fost dusă ori oprită activitatea 
infracţională în funcţie de fazele de desfăşurare ale 
acesteia. 

Fiecărei faze de desfăşurare a activităţii infracţionale îi 
corespunde o formă infracţională distinctă. În consecinţă, vom 
avea următoarele forme infracţionale: 

– actele pregătitoare sunt atunci când pentru realizarea 
hotărârii infracţionale s-au efectuat acte de pregătire; 
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– tentativa – când s-a trecut la executarea acţiunii 
constitutive, însă aceasta nu s-a realizat integral ori, deşi înfăptuită 
în întregime, nu a generat rezultatul; 

– fapta consumată – când acţiunea constitutivă a fost 
săvârşită în întregime şi s-a produs rezultatul socialmente 
periculos; 

– fapta epuizată – când, după consumare, urmarea 
produsă iniţial s-a amplificat de la sine sau acţiunea însăşi, 
prelungindu-se, a făcut ca şi procesul de producere a urmărilor să 
se prelungească iar rezultatul să se amplifice. 

 
A. ACTELE PREGĂTITOARE (PREPARATORII) 
 
a) Noţiune 
În principiu, orice infracţiune intenţionată, pentru a fi comisă 

în condiţii optime, presupune o pregătire prealabilă care poate 
consta în diferite activităţi, în funcţie de natura şi împrejurările în 
care se săvârşeşte infracţiunea. 

Prin actele pregătitoare înţelegem acele acte efectuate 
în vederea realizării laturii obiective a infracţiunii pe care 
subiectul a hotărât să o comită. 

 
b) Modalităţile actelor pregătitoare 
Codul penal – care nu defineşte actele pregătitoare – nu 

arată, în cuprinsul părţii generale, care sunt modalităţile acestora. 
O face numai parţial, în anumite texte din partea specială a 
Codului Penal, ori cuprinse în unele legi penale speciale. 

Potrivit acestor dispoziţii, în fapt, actele pregătitoare se pot 
înfăţişa sub una din următoarele modalităţi: 

– procurarea, producerea sau adaptarea mijloacelor 
sau instrumentelor necesare săvârşirii infracţiunii (de 
exemplu: cumpărarea unei arme în vederea săvârşirii unui omor, 
confecţionarea unui şperaclu în vederea comiterii unui furt, 
modificarea unei chei pentru a pătrunde în locuinţa femeii pe care 
subiectul şi-a propus să o violeze); 

– culegerea de date sau informaţii de natură să facă 
posibilă ori să uşureze săvârşirea infracţiunii (de exemplu, cu 
privire la locul unde se află obiectul material pe care subiectul vrea 
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să-l distrugă, ori cu privire la timpul în care posesorul unui bun ce 
urmează a fi furat lipseşte de acasă); 

– luarea de măsuri în vederea îngreunării descoperirii 
faptei ce se va comite sau în vederea asigurării folosului ce va 
rezulta din infracţiune (de exemplu: aducerea unui autovehicul în 
apropierea locului unde se va comite omorul, în vederea 
transportării imediate a cadavrului, căutarea de favorizatori ori 
tăinuitori).  

 
c) Condiţiile actelor pregătitoare 
Pentru ca o activitate oarecare să fie considerată act de 

pregătire la săvârşirea unei infracţiuni, ea trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 

– să fie efectuată în vederea săvârşirii unei infracţiuni. 
Verificarea îndeplinirii acestei condiţii este, de cele mai multe ori, 
deosebit de dificilă, întrucât numai rareori actele de pregătire îşi 
dezvăluie, neîndoielnic, legătura cu o activitate infracţională ce ar 
urma să fie săvârşită în viitor (de exemplu, luarea pe ascuns a 
amprentei unei chei de la o casă de bani); 

– să aibă o existenţă obiectivă, fiind de natură să creeze 
condiţii favorabile executării acţiunii incriminate; 

– activitatea efectuată să nu facă parte din elementul 
material al infracţiunii proiectate sau să nu constituie un 
început de executare a acesteia. Actul de pregătire nu trebuie să 
aparţină acţiunii tipice pe care norma de incriminare o indică sau o 
descrie prin „verbum regens”, ci să reprezinte o activitate distinctă 
de acea acţiune, destinată să facă posibilă şi să uşureze 
săvârşirea infracţiunii; 

– să fie săvârşită cu intenţie directă. Necesitatea intenţiei 
directe rezultă din finalitatea urmărită prin săvârşirea actului de 
pregătire: subiectul îl săvârşeşte în vederea comiterii unei 
infracţiuni, ceea ce, evident, implică atât reprezentarea rezultatului 
firesc propriu acelei infracţiuni, cât şi urmărirea producerii acestui 
rezultat. Ne aflăm, cu alte cuvinte, în faţa unei intenţii calificate prin 
scop; 

– să fie săvârşită de către însăşi persoana care va 
comite infracţiunea. Dacă este comisă de către altă persoană 
decât aceea care urmează a săvârşi acţiunea constitutivă, actul 
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pregătitor îşi pierde acest caracter, devenind un act de participaţie 
(dacă de exemplu – cineva procură o cheie pentru ca altă 
persoană să o folosească la comiterea unui furt, suntem în 
domeniul actelor de complicitate). 

 
d) Caracteristicile actelor pregătitoare
Cu toată varietatea lor, actele de pregătire prezintă unele 

trăsături caracteristice comune, care ar putea fi sintetizate după 
cum urmează: 

– actele de pregătire, fiind săvârşite în scopul comiterii 
infracţiunii, pun în pericol aceleaşi valori sociale ca şi 
infracţiunea consumată. Obiectul juridic atât al unora cât şi al 
celeilalte este identic, chiar dacă actele de pregătire îl periclitează 
indirect, iar actele de executare nemijlocit. Este adevărat că, în 
cazul actelor pregătitoare, pericolul este ceva mai îndepărtat de 
obiect şi mai poate fi evitat (fie prin renunţarea subiectului, fie prin 
intervenţia altor factori sau împrejurări), dar acesta este numai un 
aspect cantitativ – cu efecte asupra modului de incriminare a 
actelor pregătitoare, deoarece, sub aspect calitativ sunt 
primejduite aceleaşi valori sociale; 

– oricât de mare ar fi ponderea lor în procesul 
producerii rezultatului socialmente periculos, actele de 
pregătire nu pot genera ele însele, prin propria lor acţiune, 
acel rezultat; în antecedenţa cauzală ele au şi vor avea 
întotdeauna valoarea unor condiţii, neputând deveni niciodată o 
cauză a urmării periculoase pe care incriminarea faptei tinde să o 
prevină; 

– precedând actele de executare, actele de pregătire au 
o existenţă distinctă, bine marcată, putând fi delimitate – în 
timp şi spaţiu – de cele dintâi. Intervalul de timp care le desparte 
de acestea poate fi foarte scurt, dar şi de o durată mai lungă (de 
exemplu, o persoană care şi-a procurat o cerneală specială spre a 
falsifica un înscris, poate trece la acţiune imediat, după aceea, dar 
şi mult mai târziu, peste câteva luni sau chiar ani); un asemenea 
interval există însă întotdeauna. Cât priveşte locul de comitere, nu 
este necesar ca actele de pregătire şi cele de executare să fie 
săvârşite în acelaşi loc, ele pot fi comise în locuri diferite, indiferent 
de distanţa care le separă. 
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Codul nostru penal a optat pentru teza neîncriminării 
actelor pregătitoare. Aşa se explică faptul că, în partea sa 
generală nu cuprinde nici o dispoziţie privitoare la aceste acte. 

De la această regulă de bază există, în partea specială a 
codului, precum şi în câteva legi speciale, unele prevederi 
derogatorii, de incriminare a unor acte pregătitoare, considerate a 
prezenta un pericol social deosebit. Pentru realizarea acestui 
obiectiv – incriminarea, în cazuri de excepţie, a unor acte 
preparatorii – legiuitorul nostru foloseşte două tehnici legislative 
deosebite. 

O primă metodă este aceea a asimilării actelor 
pregătitoare cu tentativa şi a sancţionării lor ca atare. De 
exemplu, în art. 293 alin. 2 şi art. 295 alin. 5 C. P. se prevede că 
„se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor, 
instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii” 
anumitor infracţiuni contra siguranţei statului şi respectiv acte de 
terorism, iar în art. 293 alin 1 şi art. 295 alin. 4 C. P. se arată că 
tentativa la aceleaşi infracţiuni se pedepseşte. Asemenea 
incriminări ale actelor pregătitoare prin asimilarea cu tentativa 
existentă apar şi în cazul infracţiunilor de trafic ilicit de droguri (art. 
393 alin. 1 şi 2 C. P.) precum şi la infracţiunea de lipsire de 
libertate în mod ilegal (forma agravantă prevăzută de art. 215 alin. 
2 C. P.). 

Cea de-a doua modalitate de incriminare a actelor de 
pregătire folosită de legiuitorul român constă în integritatea 
acestora în conţinutul infracţiunii pe care subiectul şi-a 
propus să o comită ori în considerarea lor ca infracţiuni 
autonome. Exemplificăm prima situaţie cu dispoziţiile art. 309 C. 
P. care, definind infracţiunea de dare de mită, arată că aceasta 
constă în „promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte 
foloase” unui funcţionar pentru a-l determina să îndeplinească, să 
nu îndeplinească ori să întârzie îndeplinirea unui act de serviciu, 
ori, nu este greu de văzut că, în esenţa sa, una din aceste acţiuni 
– promisiunea de bani ori alte foloase – reprezintă un act de 
pregătire al dării efective de mită. Cea de-a doua situaţie poate fi 
exemplificată cu prevederile art. 467 C. P. care incriminează, ca 
infracţiune autonomă, „fabricarea ori deţinerea de instrumente sau 
materiale cu scopul de a servi la falsificarea” unor titluri sau valori; 
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ambele acţiuni incriminate prin acest text reprezintă – aşa cum 
rezultă vădit din chiar termenii legii – acte univoce de pregătire a 
săvârşirii altor infracţiuni. 

 
B.TENTATIVA 
 
a) Definiţie 
Codul nostru penal defineşte tentativa în art. 34 alin. 1, 

arătând că aceasta constă în „punerea în executare a intenţiei 
de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă 
sau nu şi-a produs efectul”.  

Tentativa cuprinde ansamblul actelor de executare 
efectuate între momentul terminării actelor pregătitoare, pe de o 
parte şi momentul producerii rezultatului, pe de altă parte. 

Caracterizându-se printr-o executare determinată sau prin 
absenţa rezultatului – deci printr-o latură obiectivă incompletă – 
tentativa este o formă atipică (imperfectă) a infracţiunii pe care 
subiectul şi-a propus să o săvârşească. Ea este însă o infracţiune 
pentru că, deşi nedesăvârşită din punct de vedere obiectiv, este o 
faptă incriminată şi pedepsită de lege.  

 
b) Condiţiile tentativei 
Din definiţia legală a tentativei rezultă că pentru existenţa 

acesteia trebuie îndeplinite anumite condiţii de ordin subiectiv şi 
obiectiv. 

– Prima condiţie este de ordin subiectiv şi presupune 
ca făptuitorul să fi luat hotărârea de a săvârşi o infracţiune. 
Actele de executare fiind săvârşite în vederea producerii unui 
anumit rezultat, în mod necesar trebuie să fie precedate de 
hotărârea de a comite acţiunea ce conduce, în mod firesc, la 
survenirea acelei urmări. În cazul oricărei forme infracţionale, deci 
şi al tentativei, formarea laturii subiective precede, în timp, 
efectuarea actelor materiale prin care subiectul tinde să realizeze 
ceea ce şi-a propus în cadrul perioadei interne cu care debutează, 
obligatoriu, orice proces infracţional. 

– A doua condiţie, care este de ordin obiectiv, cere ca 
făptuitorul să fi depăşit faza actelor pregătitoare şi să fi 
efectuat acte de executare propriu-zisă. 
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Această condiţie pune în discuţie problema deosebirii 
actelor de executare de actele de pregătire. 

În literatura juridică această problemă formează obiectul 
unei controverse, iar pentru soluţionarea ei s-au formulat mai 
multe criterii – fiecare cu diverse variante – care pot fi cuprinse în 
trei grupe principale. 

Potrivit unor criterii, denumite subiective, când actul 
făptuitorului, singur sau ajutat de alte împrejurări, dă în vileag 
intenţia cu care a fost efectuat, este act de executare, dimpotrivă, 
actul care nu are această aptitudine va fi preparatoriu. De 
exemplu, deschiderea unei casete aparţinând altei persoane, cu 
ajutorul unui şperaclu, constituie act de executare, deoarece 
relevă intenţia de furt, pe când cumpărarea unui bidon cu petrol 
lampant, în scopul săvârşirii unui incendiu este un act pregătitor, 
pentru că nu relevă latura obiectivă a infracţiunii prevăzută de art. 
263 C. P.  

– A treia condiţie cere ca activitatea de executare să fi 
fost întreruptă sau rezultatul să nu se fi produs. Prin această 
condiţie se determină momentul final sau limita superioară a 
tentativei, aşa cum prin condiţia examinată anterior se stabileşte 
momentul iniţial sau limita inferioară acestei forme de activitate 
infracţională. Tentativa – care începe odată cu efectuarea primului 
act de executare – ia sfârşit fie în momentul în care executarea 
începută este împiedicată să continue şi să se desăvârşească, fie 
în momentul când executarea fiind terminată, trebuia să se 
producă rezultatul, însă acesta nu s-a produs. 

 
c) Condiţiile preexistente ale tentativei 
– Obiectul tentativei. Tentativa, fiind o formă a infracţiunii 

intenţionate, se caracterizează prin cele două condiţii preexistente, 
fără de care nu este concepută infracţiunea: obiectul şi subiectul. 

Obiectul social juridic al tentativei va fi acelaşi cu al faptei 
consumate. De exemplu, în cazul infracţiunii de omor, obiectul 
juridic al faptei în forma consumată cât şi al tentativei îl formează 
viaţa persoanei fizice ca valoare socială şi relaţiile sociale 
privitoare la aceasta, apărate de legea penală. 

Deosebirea esenţială dintre tentativă şi infracţiunea 
consumată, în ceea ce priveşte obiectul social juridic, constă 
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tocmai în aceea că prin infracţiunea consumată se vatămă obiectul 
infracţiunii, în timp ce prin comiterea tentativei se creează un 
pericol direct pentru acesta. În cazul tentativei, obiectul social 
juridic nu este atins în existenţa sa, integritatea acestuia nu este 
afectată. Această deosebire referitoare la consecinţele tentativei şi 
ale infracţiunii faptă consumată asupra obiectului infracţiunii, duce 
şi la deosebirea pe planul gradului de pericol social între cele două 
forme de săvârşire a infracţiunii intenţionate, în sensul că pericolul 
social al tentativei este mai redus decât al faptei consumate, motiv 
ce a determinat pe legiuitor să adopte sistemul diversificării 
pedepsei tentativei în raport cu infracţiunea consumată. 

În funcţie de natura infracţiunii la care s-a început 
executarea ori aceasta a fost efectuată în întregime, fără a se 
produce consecinţele negative, tentativa poate să se caracterizeze 
şi prin existenţa unui obiect material asupra căruia se îndreaptă 
activitatea făptuitorului. 

– Subiectul tentativei. La tentativă subiectul activ este 
persoana care a luat hotărârea de a comite o anumită infracţiune 
şi care a început executarea elementului material specific acesteia 
ori la efectuarea în întregime, fără să se producă consecinţele 
prevăzute de norma de incriminare. Aceasta trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale ce stau la baza răspunderii 
penale şi anume: condiţia de vârstă, responsabilitatea şi libertatea 
de hotărâre şi acţiune. 

Tentativa este susceptibilă de a fi comisă în participaţie 
penală, situaţie în care făptuitorii pot avea roluri diferite: autor, 
instigator ori complice în funcţie de distribuţia şi contribuţia 
acestora în cadrul activităţii infracţionale realizate. 

În varianta în care pentru săvârşirea unei anumite 
infracţiuni legea cere o calitate specială, subiectul activ al 
tentativei, ca şi al faptei consumate, trebuie să îndeplinească acea 
calitate; în caz contrar, activitatea săvârşită poate fi calificată ca 
fiind tentativă la o altă infracţiune ori să rămână în afara legii. 

 
d) Conţinutul constitutiv al tentativei 
Fiind o formă, deşi atipică, de activitate infracţională, 

tentativa este aşa cum s-a arătat – o infracţiune. 
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Din această caracterizare decurge, ca o primă consecinţă, 
constatarea că tentativa trebuie să întrunească toate cele trei 
trăsături esenţiale ale infracţiunii prevăzute în art. 17 C. P. şi 
anume: pericolul social, vinovăţia şi prevederea sa în legea 
penală. 

Existenţa pericolului social, în cazul tentativei, rezultă din 
împrejurarea că actele de executare întreprinse în vederea 
săvârşirii unei infracţiuni – chiar întrerupte ori rămase fără rezultat 
– pun în pericol anumite valori ocrotite de legea penală. 

Prezenţa vinovăţiei este pusă în lumină de faptul că actele 
de executare, specifice tentativei, sunt săvârşite cu voinţă şi cu 
conştiinţa producerii rezultatului socialmente periculos propriu unei 
anumite infracţiuni.   

Prevederea tentativei în legea penală se realizează pe 
două căi cu caracter de complementaritate; pe de o parte, prin 
dispoziţiile art. 34 şi 35 C. P., în care se defineşte tentativa şi se 
stabilesc limitele de pedeapsă şi, pe de altă parte, prin unele 
prevederi din partea specială a Codului Penal, în care se arată că 
tentativa la anumite infracţiuni se pedepseşte. 

– Latura obiectivă a tentativei. Aceasta cuprinde, ca la 
orice faptă prevăzută de legea penală, un element material, un 
rezultat şi un raport de cauzalitate între activitatea fizică şi urmarea 
produsă. 

Elementul material. La tentativă, întotdeauna, elementul 
material îl formează o acţiune care constă în ansamblul actelor de 
executare, efectuate de făptuitor în realizarea faptei tipice. Art. 34 
alin. 1 C. P., definind tentativa, arată că aceasta constă „în 
punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea …”. Din 
acest mod de exprimare a legii rezultă că elementul material al 
tentativei nu se reduce la un singur act de executare; acesta se 
realizează indiferent dacă s-a comis unul sau mai multe acte de 
executare, dacă acţiunea tipică s-a realizat numai parţial sau s-a 
înfăptuit integral. 

În cazul tentativei, în procesul dinamic de înfăptuire a 
acţiunii tipice, executarea progresează treptat, din momentul în 
care are loc prima manifestare de voinţă îndreptată nemijlocit către 
producerea rezultatului (limita inferioară a tentativei), până în 
momentul efectuării ultimului act necesar, în condiţiile date, pentru 
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ca rezultatul să se producă (limita superioară a tentativei). Ulterior 
însă această executare este întreruptă, iar alteori, din diferite 
cauze nu se produce rezultatul, deşi executarea s-a efectuat în 
întregime. 

Elementul material al tentativei se poate prezenta, aşadar, 
în două modalităţi: o acţiune trunchiată, neterminată, pentru că 
executarea ei a fost întreruptă pe parcurs, sau o acţiune 
desăvârşită, terminată, a cărei executare a fost dusă până la 
capăt, dar care n-a fost eficientă, pentru că nu a generat rezultatul 
aşteptat. 

Anumite particularităţi poate prezenta tentativa, sub 
aspectul elementului material, în cazul infracţiunilor complexe, în 
conţinutul cărora intră ca element sau ca circumstanţă agravantă o 
acţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea 
penală. Chiar în ipoteza în care una dintre acţiunile incluse în 
conţinutul infracţiunii complexe se realizează integral, iar cealaltă 
numai parţial, întreaga complexitate faptică va trebui apreciată ca 
tentativă la acea infracţiune şi nu ca faptă consumată. Astfel, în 
cazul infracţiunii de tâlhărie, există tentativă la această faptă când 
s-a executat violenţa (care s-a consumat), dar acţiunea de luare a 
fost întreruptă de intervenţia altei persoane sau când făptuitorul a 
început executarea furtului însă fiind surprins, foloseşte violenţa 
pentru a-şi asigura scăparea, cu condiţia ca violenţa să rămână în 
limitele prevăzute de art. 252 C. P. 

Rezultatul (urmarea periculoasă). Fiind o formă 
infracţională, tentativa, are o urmare socialmente periculoasă, 
numai că această urmare nu constă într-un rezultat material ci într-o 
stare de pericol pentru una din valorile sociale apărate de legea 
penală. Astfel, în cazul tentativei la infracţiunea de omor, urmarea 
constă în starea de pericol creată nu numai pentru viaţa persoanei 
atacate, ci şi pentru viaţa omului ca valoare socială; în caz de 
tentativă de furt, urmarea constă în pericol născut nu doar pentru 
avutul persoanei căreia îi aparţine bunul vizat, ci şi pentru relaţiile 
de proprietate, în general. 

Ceea ce nu are tentativa este un rezultat material, un 
rezultat vătămător care să fie prevăzut de lege ca element 
constitutiv al faptei penale consumate. 
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Deosebirea dintre urmarea tentativei şi a faptei consumate 
duce la diferenţierea gradului de pericol social al acelor două 
forme de săvârşire a infracţiunii, reflectat în pedeapsă. 

Raportul de cauzalitate. În cazul tentativei, neexistând un 
rezultat material ca element al laturii obiective, raportul de 
cauzalitate nu se poate lega cu un asemenea rezultat. Relaţia de 
cauzalitate se stabileşte însă, întotdeauna, între actele de 
executare întreprinse de făptuitor şi starea de pericol pe care ele o 
creează pentru valorile sociale ocrotite de legea penală. Această 
relaţie cauzală ia fiinţă automat şi fără excepţie, deoarece starea 
de pericol este inerentă actelor materiale efectuate în realizarea 
acţiunii tipice. 

– Latura subiectivă a tentativei. Aşa cum rezultă din art. 
34 alin 1 C. P., tentativa nu se poate comite decât cu intenţie, ca 
formă de vinovăţie. 

Atunci când, pentru existenţa infracţiunii a cărei executare 
s-a început, legea cere prezenţa unui anumit scop sau mobil, în 
latura subiectivă a tentativei trebuie să regăsim, ataşat intenţiei 
acel scop sau mobil. 

Întotdeauna conţinutul subiectiv al tentativei se formează, 
în integralitatea sa, anterior trecerii la prima manifestare a 
subiectului în vederea săvârşirii infracţiunii şi se menţine, în 
aceeaşi componenţă, până la consumarea acesteia. 

 
e) Infracţiunile la care tentativa nu este posibilă 
Există anumite categorii de infracţiuni care sunt 

incompatibile cu noţiunea de tentativă, datorită specificului 
conţinutului lor obiectiv sau subiectiv. 

1) În raport cu specificul elementului material nu pot avea 
tentativă: 

– infracţiunile omisive. La aceste infracţiuni – al căror 
element material constă în omisiunea îndeplinirii unei obligaţii 
legale – tentativa nu este posibilă pentru că neîndeplinirea acelei 
îndatoriri echivalează cu însăşi consumarea infracţiunii. Această 
constatare este valabilă chiar şi în acele cazuri în care legea 
prevede un anumit termen pentru îndeplinirea obligaţiei (de 
exemplu, bunul găsit trebuie predat în termen de 10 zile 
autorităţilor ori celui care l-a pierdut – art. 259 C. P.), deoarece 
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până la expirarea acestui termen nu se poate vorbi de început de 
executare – omisiunea de a îndeplini obligaţia neavând încă 
caracter ilicit – iar odată ce termenul a fost depăşit, infracţiunea 
s-a consumat; 

– infracţiunile de execuţie promptă. Aceste infracţiuni se 
caracterizează prin aceea că acţiunea tipică nu este susceptibilă 
de o dezvoltare progresivă, fapta consumându-se odată cu primul 
act de executare (de exemplu: calomnia – art. 225 C. P., mărturia 
mincinoasă – art. 335 C. P.). 

2) În raport cu specificul elementului subiectiv, nu pot avea 
tentativă: 

– infracţiunile săvârşite din culpă. Aceste infracţiuni sunt 
incompatibile cu tentativa, pentru că tentativa constă în „punerea 
în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea”, ori, în cazul 
culpei, făptuitorului nu urmăreşte şi nu acceptă producerea 
rezultatului, deci nu se poate vorbi despre o punere în executare a 
hotărârii de a săvârşi infracţiunea; 

– infracţiunile praeterintenţionate. Aceste infracţiuni (de 
exemplu, infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 
– art. 188 C. P.) se caracterizează, după cum s-a arătat, sub 
aspectul obiectiv, printr-o faptă penală de bază, al cărei rezultat 
autorul îl urmăreşte sau îl acceptă, dar care, în cele din urmă 
produce un rezultat mai grav, specific unei infracţiuni mai grave, 
faţă de care făptuitorul a avut o altă poziţie subiectivă, constând în 
culpă. 

3) Alte infracţiuni care, datorită voinţei legiuitorului ori 
specificului acestora, nu pot fi săvârşite în forma tentativei: 

– infracţiunile ale căror acte de pregătire au fost 
incriminate ca fapte de sine stătătoare. De exemplu, darea de 
mită prin oferirea folosului (art. 309 C. P.) ori pretinderea, 
acceptarea sau nerespingerea promisiunii în cazul infracţiunii de 
luare de mită (art. 308 C. P.). 

– infracţiunile al căror început de executare este 
asimilat formei consumate, ca de exemplu, atentatul care 
pune în pericol securitatea naţională (art. 281 C. P.); 

– infracţiunile de rezultat potenţial, fiindcă acestea se 
consumă când apare posibilitatea producerii rezultatului. De 
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exemplu, unele infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile 
ferate (art. 374 alin. 1, art. 375 alin. 1, art. 376 alin. 1 C. P.). 

 
f) Modalităţile tentativei reglementate de Codul Penal 
Potrivit art. 34 C. P., după gradul de realizare a executării 

actului material şi a cauzelor neproducerii urmărilor, tentativa se 
poate prezenta sub următoarele modalităţi: 

1) Tentativa întreruptă (neterminată). Este reglementată 
de art. 34 alin. 1 C. P. şi constă în punerea în executare a 
hotărârii de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă 
întreruptă. 

Prin urmare, această modalitate a tentativei se 
caracterizează prin începerea executării activităţii infracţionale şi 
întreruperea acesteia din cauze exterioare voinţei făptuitorului sau 
chiar determinată de voinţa acestuia. 

Întreruperea poate să intervină într-un moment mai 
apropiat sau mai îndepărtat de începutul executării. 

Cauzele de întrerupere sunt întotdeauna survenite în 
raport cu ceea ce s-a realizat până în momentul intervenirii lor şi 
variate ca natură ori mod de manifestare, dar pot fi grupate astfel: 

– Cauze umane, când întreruperea executării se face de 
către o persoană fizică, indiferent de condiţia sa juridică (minor, 
major). Exemplu, o persoană pătrunde într-o locuinţă cu intenţia de 
a sustrage un obiect, însă este surprinsă de proprietar şi 
împiedicată să continue acţiunea; sau făptuitorul a luat hotărârea 
să comită o tâlhărie, începe executarea prin exercitarea violenţei 
în scopul luării unui bun dar intervine o altă persoană şi întrerupe 
continuarea executării etc. 

– Cauze ce provin de la animale, când executarea este 
întreruptă ca urmare a intervenţiei unui animal (exemplu, un câine 
face ca făptuitorul, după ce a pătruns în curte, să renunţe la luarea 
unui bun mobil pe care voia să-l sustragă). 

– Cauze ce provin de la forţe ale naturii. Este posibil ca 
întreruperea executării faptei să se datoreze unei ploi torenţiale, 
trăsnet, cutremur etc. 

– Cauze ce ţin de făptuitor. Se va considera întreruptă 
executarea infracţiunii din cauze ce ţin de făptuitor atunci când 
acesta, datorită unei crize puternice privitoare la sănătatea sa, nu 
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mai este apt de a duce la capăt executarea, ori când, în timpul 
desfăşurării activităţii infracţionale se răneşte şi nu mai poate 
continua săvârşirea faptei. 

Tentativa întreruptă este posibilă atât la infracţiunile 
formale (de pericol), cât şi la infracţiunile materiale (de rezultat) 
deoarece, în ambele ipoteze acţiunea poate fi întreruptă. De 
aceea, în practica judiciară, această modalitate a tentativei se 
întâlneşte cel mai adesea şi este cea mai frecventă. 

2) Tentativa perfectă sau fără efect. Reprezintă o 
modalitate a tentativei şi constă, potrivit art. 34 alin. 1 teza II C. P., 
în executarea în întregime, a activităţii infracţionale şi 
neproducerea rezultatului socialmente periculos. În această 
modalitate a tentativei, în desfăşurarea activităţii nu au intervenit 
obstacole, piedici care să întrerupă executarea începută. Întregul 
„iter criminis” a fost parcurs, făptuitorul, din punct de vedere al 
intervenţiei sale realizând complet executarea, dincolo de care 
urmează consumarea. Executarea este completă când se 
înfăptuiesc toate actele privitoare la elementul material al faptei. 

Din caracterizarea tentativei fără efect rezultă că această 
modalitate este posibilă numai la infracţiunile de rezultat, pentru că 
la aceste infracţiuni executarea poate fi dusă până la capăt, fără 
să survină rezultatul cerut de norma de incriminare. Pentru acest 
motiv, în practica judiciară tentativa perfectă are o frecvenţă mult 
mai redusă în raport cu cea întreruptă. 

Şi în cazul tentativei perfecte cauzele datorită cărora 
urmarea nu se produce pot fi de natură diferită. 

În practica judiciară s-a reţinut tentativă perfectă la 
infracţiunea de omor în cazul în care făptuitorul a tras cu arma, dar 
nu a lovit victima ori numai a rănit-o sau a administrat victimei 
otrava, dar a fost salvată ori a aruncat victima de la mare înălţime, 
cauzându-i numai leziuni grave. 

3) Tentativa improprie sau relativ improprie. Existenţa 
acestei modalităţi a tentativei rezultă din dispoziţiile art. 34 alin. 2 
C. P., în care se prevede: „Există tentativă şi în cazul în care 
consumarea infracţiunii nu a fost posibilă din cauza 
insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite ori 
datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de 
executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea 
că se află”. 
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Se observă din dispoziţiile Codului Penal că tentativa 
relativ improprie se caracterizează prin aceea că executarea 
infracţiunii are loc în întregime, dar consumarea acesteia nu a fost 
posibilă datorită unor cauze enumerate limitativ în textul de lege. 

Cauzele care fac imposibilă consumarea infracţiunii sunt 
preexistente şi privesc, pe de altă parte, mijlocele folosite, iar pe 
de altă parte, lipsa obiectului asupra căruia este îndreptată 
executarea faptei. 

O primă cauză de neproducere a urmărilor socialmente 
periculoase în cazul tentativei relativ improprie o constituie 
insuficienţa mijloacelor folosite. 

Mijloacele insuficiente folosite sunt acelea care, prin natura 
lor, sunt proprii pentru a duce la săvârşirea infracţiunii însă 
întrebuinţate în cantităţi insuficiente, în anumite condiţii, ele nu 
produc urmarea socialmente periculoasă pe care făptuitorul o 
urmăreşte. 

O a doua cauză de neproducere a urmărilor periculoase se 
referă la defectuozitatea mijloacelor folosite. 

„Defectuozitatea mijloacelor folosite” vizează acele 
instrumente folosite la comiterea faptei şi care, prin natura lor, sunt 
apte să producă rezultatul urmărit de făptuitor, însă din cauza unor 
defecte ce le conţin, ele n-au putut duce la consumarea infracţiunii. 

Există tentativă relativ improprie, întrucât consumarea 
infracţiunii nu a fost posibilă din cauza insuficienţei mijlocului 
folosit, în situaţia când făptuitorul pune în executare hotărârea 
infracţională şi efectuează în întregime activitatea propusă, dar 
mijlocul (instrumentul) folosit, deşi apt prin natura sa, nu a avut 
aptitudinea (mai ales din punct de vedere cantitativ) de a duce la 
urmările voite de făptuitor. În practica judiciară s-a reţinut tentativa 
relativ improprie de omor în varianta în care făptuitorul, pentru a 
suprima viaţa victimei, i-a turnat o soluţie de paration pe o bucată 
de ciocolată, soluţie insuficientă pentru a obţine rezultatul urmărit; 
sau dacă în scopul mai sus arătat i-a dat victimei o soluţie de sodă 
caustică cu suc de fructe care nu a fost în cantitatea necesară 
producerii morţii. 

O a treia cauză, ce face imposibilă consumarea infracţiunii, 
o formează lipsa obiectului de la locul unde făptuitorul credea că 
se află. Aceasta presupune că obiectul există în materialitatea sa, 
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însă făptuitorul este în eroare asupra locului unde se află în 
momentul executării. El credea că obiectul se afla la locul ştiut dar, 
între timp, a fost transferat în alt loc. De pildă, o persoană a pus în 
executare hotărârea de a sustrage un document secret de stat pe 
care îl ştia într-un anumit fişet dar, între timp, acesta a fost 
transferat într-o altă încăpere; sau a pătruns într-un garaj pentru a 
sustrage, în scop de folosinţă, un autoturism care în acel moment 
nu se afla acolo. 

4) Tentativa absolut improprie. Art. 34 alin. 3 C. P. 
prevede că „nu există tentativă atunci când imposibilitatea de 
consumare a infracţiunii este datorată modului cum a fost 
concepută executarea”. 

Prin aceste dispoziţii legiuitorul a înţeles să lase în afara 
incriminării tentativa absolut improprie, iar nu să facă din ea un 
simplu caz de nepedepsire, întrucât, din modul cum a fost 
concepută executarea, este cu neputinţă să se producă o urmare 
socialmente periculoasă.   

Imposibilitatea absolută a producerii rezultatului urmărit se 
datorează fie inaptitudinii totale a mijloacelor folosite de a 
produce urmarea, fie inexistenţei absolute a obiectului 
infracţiunii, şi, în sfârşit, fie din cauza modului absurd în care 
este concepută executarea. Astfel, este o tentativă absolut 
improprie încercarea de a ucide o persoană prin vrăji sau farmece, 
ori dându-i să bea un pahar cu apă sau făcând-o să ingereze o 
substanţă absolut inofensivă. 

De asemenea, există tentativă absolut improprie şi în cazul 
în care acţiunea este îndreptată împotriva unui obiect inexistent, 
cum ar fi încercarea de a fura un obiect care, între timp, fusese 
distrus într-un incendiu. 

 
g) Incriminarea tentativei 
În teoria dreptului penal şi în practica legislativă s-a pus 

problema dacă tentativa trebuie sancţionată întotdeauna, indiferent 
de natura infracţiunii a cărei săvârşire s-a încercat, sau numai la 
anumite infracţiuni, concurându-se două opinii: opinia incriminării 
nelimitate a tentativei şi opinia incriminării limitate a acesteia. 

În prima opinie – a incriminării nelimitate – se susţine că 
actele de executare a oricărei infracţiuni se înscriu în antecedenţa 
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cauzală a acesteia şi, ca atare, creând o stare de pericol pentru 
valorile sociale ocrotite de lege, sunt prin ele însele socialmente 
periculoase, astfel că, în consecinţă, tentativa trebuie incriminată 
la toate infracţiunile, fără excepţie. Chiar dacă, fiind mai depărtate 
de momentul producerii rezultatului, simplele acte de executare 
sunt caracterizate printr-un grad de pericol mai redus, în raport cu 
acela al faptei consumate, acesta este, întotdeauna, suficient de 
intens pentru a justifica intervenţia legii penale. 

În cea de-a doua opinie – a incriminării limitate – se 
consideră că, deşi tentativa prezintă, în general, pericol social, 
acesta nu este, întotdeauna, îndeajuns de ridicat, încât să facă 
necesară incriminarea tentativei la toate infracţiunile. Există unele 
infracţiuni care, chiar consumate, nu prezintă un pericol social 
ridicat, aşa încât, în cazul acestora, tentativa – al cărui grad de 
pericol social, oricum, încă şi mai redus – nu ar trebui incriminată 
şi sancţionată. 

Codul nostru penal a adoptat sistemul incriminării 
limitate a tentativei, prevăzând în art. 35 alin. 1 că, „tentativa se 
pedepseşte numai când legea prevede expres aceasta”. Ca 
urmare, ori de câte ori s-a voit incriminarea tentativei, în partea 
specială a codului sau în legile speciale cu dispoziţii penale s-au 
introdus prevederile explicite în acest sens.  

Este de menţionat că legea noastră penală nu face nici o 
deosebire, sub aspectul incriminării, între tentativa terminată şi cea 
neterminată sau între tentativa proprie şi cea improprie; atunci 
când incriminează tentativa, ea se referă la toate aceste modalităţi. 

 
h) Pedepsirea tentativei 
Potrivit dispoziţiilor din art. 35 alin. 2 C. P., tentativa se 

sancţionează cu o pedeapsă imediat inferioară categoriei de 
pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, 
dacă legea nu prevede altfel. 

În cazul persoanei juridice, tentativa se sancţionează cu o 
amendă cuprinsă între minimul special şi maximul special al 
amenzii prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, reduse 
la jumătate, dacă legea nu prevede altfel. La această pedeapsă se 
poate adăuga una sau mai multe pedepse complementare, cu 
excepţia dizolvării persoanei juridice. 
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C. INFRACŢIUNEA – FAPTĂ CONSUMATĂ 
 
a) Noţiune 
De principiu, momentul consumării se realizează prin 

îndeplinirea tuturor cerinţelor de incriminare ale infracţiunii date, el 
coincizând şi cu momentul săvârşirii acesteia, cu excepţia 
situaţiilor când infracţiunea cunoaşte şi forme postconsumative 
(faza epuizării). 

Infracţiunea se consideră consumată în momentul în care 
actele de executare, fiind duse până la capăt, au produs rezultatul 
specific acelui tip particular de infracţiuni. Momentul consumării 
coincide deci cu realizarea conţinutului integral al infracţiunii, în 
sensul că laturii subiective, formată anterior îi corespunde acum o 
latură obiectivă completă sub aspectul tuturor componentelor sale: 
element material, rezultat şi raport de cauzalitate. 

Prin infracţiunea consumată se înţelege, aşadar, o faptă 
care prezintă conţinutul unei infracţiuni în forma tipică a acesteia. 

Codul penal nu se ocupă, în partea generală, de 
infracţiunea consumată, în sensul că nu cuprinde nici o 
reglementare expresă în ceea ce o priveşte. Toate normele din 
partea specială a codului – descriind conţinutul diferitelor tipuri 
particulare de infracţiune – se referă, implicit, la forma consumată 
a acestor infracţiuni. Pe de altă parte, toate instituţiile reglementate 
în partea generală, legate de noţiunea de infracţiune, au în vedere, 
în primul rând, infracţiunea consumată, adică forma perfectă a 
infracţiunii. 

 
b) Momentul consumării infracţiunii 
Pentru a se şti, în fiecare caz în parte, dacă ne aflăm în 

faţa unei infracţiuni consumate ori a unei alte forme infracţionale, 
este necesar să se examineze dacă activitatea materială luată în 
considerare a produs sau nu rezultatul specific infracţiunii pe care 
subiectul şi-a propus să o comită. Cum din punctul de vedere al 
rezultatului specific infracţiunile se împart în formale şi materiale – 
în cazul celor dintâi, rezultatul constituindu-l o stare de pericol, iar 
în cazul celor de-al doilea o vătămare concretă – înseamnă că şi 
momentul consumării diferă, după cum este vorba de o infracţiune 
formală sau materială. 
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Infracţiunile formale se consumă în momentul în care a 
luat sfârşit executarea acţiunii tipice, căci în acel moment se 
naşte şi starea de pericol ce caracterizează, sub aspectul 
urmărilor, aceste infracţiuni (de exemplu infracţiunea de bigamie – 
art. 227 C. P. – se consideră consumată în momentul încheierii 
celei de-a doua căsătorii). 

În cazul infracţiunilor formale ce se comit prin inacţiune, 
consumarea are loc în momentul neîndeplinirii obligaţiei impuse de 
lege. Dacă obligaţia este fără termen, imediată (de exemplu, 
obligaţia de a da ajutor persoanelor aflate în primejdie – art. 199 C. 
P.), infracţiunea se consumă prin neîndeplinirea de îndată a 
acesteia; dacă obligaţia este legată de un termen (de exemplu 
obligaţia de a preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor 
sau celui care l-a pierdut – art. 259 alin. 1 C. P.), infracţiunea se 
consumă la împlinirea termenului prevăzut de lege. 

La infracţiunile materiale – a căror latură obiectivă 
include, în mod obligatoriu, ca rezultat – o vătămare materială – 
consumarea are loc în momentul producerii acestei urmări. 
Uneori rezultatul material, cerut de lege pentru existenţa 
infracţiunii, se produce imediat după încheierea actelor de 
executare, dar alteori el poate surveni după trecerea unui interval 
de timp, mai scurt sau mai lung, ceea ce înseamnă că şi momentul 
consumării infracţiunii poate varia în raport cu aceste situaţii. Din 
categoria infracţiunilor materiale care se consumă în momentul 
producerii rezultatului, menţionăm, cu titlu de exemplu: omorul – 
art. 178 C. P.; vătămarea corporală – art. 185 şi 186 C. P.; 
neglijenţa în serviciu – art. 319 C. P.; înşelăciunea art. 260 C. P. 

Stabilirea momentului în care s-a consumat infracţiunea 
prezintă o importanţă deosebită, deoarece, în raport cu acest 
moment, se determină – în caz de succesiune de legi penale – 
care este legea aplicabilă cazului concret, se verifică incidenţa 
actelor normative de amnistie, se calculează termenul de 
prescripţie a răspunderii penale etc. 

 
D. INFRACŢIUNEA – FAPTĂ EPUIZATĂ 
a) Noţiune 
În cazul anumitor categorii de infracţiuni este posibil ca, 

după ce fapta s-a consumat, prin producerea rezultatului specific, 
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acest rezultat să se amplifice, fie în cadrul unui proces natural, 
firesc, fără nici o nouă intervenţie a făptuitorului, fie datorită 
prelungirii acţiunii sau inacţiunii tipice şi după atingerea 
momentului consumativ. Momentul în care rezultatul se 
conturează în dimensiunile sale finale – deci acela în care 
amplificarea încetează – este momentul aşa-numit al epuizării 
infracţiunii, iar infracţiunile care au cunoscut o asemenea 
amplificare a rezultatului sunt fapte penale epuizate. 

Infracţiunea – faptă consumată, este singura formă tipică a 
infracţiunii. Infracţiunea – faptă epuizată este ca şi tentativa, o 
formă atipică a acesteia. De aceea o şi tratăm distinct ca o formă 
infracţională de sine stătătoare – separat de infracţiunea 
consumată. 

 
b) Infracţiuni susceptibile de epuizare 
– Infracţiunile continue – se caracterizează prin aceea că 

acţiunea ce constituie elementul lor material este susceptibilă de 
prelungire şi după momentul consumării, caz în care – în mod 
paralel – are loc şi o amplificare cantitativă a rezultatului. Ca atare, 
se poate spune că ceea ce, în realitate se prelungeşte până când 
se va epuiza – este însăşi consumarea lor. De exemplu, 
infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 201 C. P.) se 
consumă în momentul în care subiectul pasiv este privat de 
posibilitatea de a se mişca în mod liber, dar, în fapt, este posibil ca 
acţiunea tipică şi, concomitent cu aceasta, amplificarea rezultatului 
– starea în care a fost adusă persoana vătămată – să se 
prelungească şi ulterior momentului consumativ, când subiectului 
pasiv i se va reda libertatea. 

– Infracţiunile continuate – se caracterizează, conform 
art. 55 alin. 2 C. P., prin săvârşirea la diferite intervale de timp, dar 
în realizarea aceleiaşi rezoluţii, a unor acţiuni sau inacţiuni care 
prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Pentru a 
exemplifica modul în care are loc epuizarea în cadrul acestor 
infracţiuni, să presupunem că cineva s-a hotărât să sustragă, în 
mod eşalonat, timp de mai multe zile, bunuri aflate într-un depozit. 
În asemenea situaţie, după primele două sustrageri vom avea o 
infracţiune continuată de furt – despre care se poate spune că s-a 
consumat – iar dacă făptuitorul, acţionând în baza aceleiaşi 
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rezoluţii, a mai comis şi alte sustrageri, în momentul încheierii 
definitive a activităţii sale infracţionale ne vom afla în faţa unei 
infracţiuni continuate de furt – faptă epuizată. 

– Infracţiunile de obicei – elementul material este alcătuit 
dintr-o pluralitate de acte care, considerate de sine stătătoare, nu 
au caracter penal, dar, prin repetare – încât ajung să reprezinte o 
obişnuinţă ori o îndeletnicire – devin infracţiune. Dacă, după un 
număr suficient de repetări, infracţiunea s-a consumat – cerinţa 
obişnuinţei sau îndeletnicirii, fiind realizată – însă făptuitorul 
continuă să comită acte de acelaşi fel, la terminarea întregii 
activităţi infracţionale se va putea spune că infracţiunea îmbracă 
forma faptei epuizate. Un exemplu îl poate constitui infracţiunea de 
cerşetorie (art. 367 C. P.), care se consumă când actele de 
apelare la mila publicului – prin ele însele, considerate izolat, 
nerelevante penal – ajung să constituie o obişnuinţă şi se 
epuizează când activitatea infracţională, prelungită după momentul 
consumativ, ia sfârşit. 

– Infracţiunile progresive – după realizarea conţinutului 
unei anumite infracţiuni, denumită de bază, rezultatul acesteia se 
amplifică de la sine în aşa mod încât caracterizează conţinutul 
unei alte infracţiuni, mai grave, denumită progresivă, în care se 
absoarbe şi fapta de bază. De exemplu, infracţiunea de loviri sau 
vătămări cauzatoare de moarte (art. 188 C. P.) ia naştere prin 
amplificarea progresivă a unei urmări iniţiale mai uşoare, 
caracteristică infracţiunii de lovire (art. 185 C. P.) sau de vătămare 
corporală (art. 186 sau 187 C. P.) şi care se absoarbe în conţinutul 
său. Avem, deci, şi aici un moment consumativ – acela al 
producerii rezultatului iniţial, propriu infracţiunii de bază şi un 
moment al epuizării, în care procesul de amplificare a primului 
rezultat se încheie în mod definitiv. 

3. DESISTAREA ŞI ÎMPIEDICAREA PRODUCERII 
REZULTATULUI – CAUZE GENERALE DE NEPEDEPSIRE 

Noţiune 
În cazul tentativei – după cum s-a arătat – executarea 

acţiunii tipice fie este întreruptă, fie – dacă totuşi a fost dusă la 
capăt – nu produce rezultatul. Atât întreruperea activităţii de 
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executare pe parcursul desfăşurării ei, cât şi neproducerea 
rezultatului se pot datora unor cauze străine de voinţa subiectului, 
dar şi unor cauze legate de voinţa acestuia. 

În prima situaţie – atunci când infracţiunea nu s-a consumat 
pentru că subiectul a fost constrâns să se oprească undeva pe 
„iter criminis” sau pentru că producerea rezultatului a fost 
împiedicată din cauze cărora acesta nu li s-a putut opune – 
tentativa, dacă legea prevede, este incriminată şi pedepsită. În cea 
de-a doua situaţie – atunci când autorul însuşi, din proprie voinţă, 
a pus capăt executării, aflată în curs de desfăşurare, sau, prin 
comportarea sa activă, a făcut ca rezultatul să nu se producă – 
există tentativă, dar, potrivit art. 36 alin 1 C. P., făptuitorul „este 
apărat de pedeapsă”. 

„Desistarea” „împiedicarea rezultatului” sunt, aşadar, cauze 
de nepedepsire a tentativei. 

 
A. DESISTAREA 
 
a) Noţiune 
Codul nostru penal nu defineşte noţiunea de desistare. 

Aceasta – în înţelesul său juridic – se conturează implicit din 
semnificaţia pe care termenul de desistare îl are în limbajul 
obişnuit, raportată la prevederile generale referitoare la tentativă. 

Desistarea constă în întreruperea, încetarea sau 
renunţarea făptuitorului la continuarea executării începute, 
deşi exista posibilitatea – de care autorul este conştient – de a 
o duce până la capăt (de exemplu, o persoană care doreşte să 
distrugă un dosar pătrunde, pe ascuns, în arhiva în care se află 
dosarul, dar, după ce îl găseşte, abandonează de bună voie 
hotărârea luată). 

Trebuie să precizăm că desistarea – cauză de nepedepsire 
este posibilă numai atunci când infracţiunea este săvârşită de o 
singură persoană. Dacă infracţiunea este comisă în participaţie 
adică de mai multe persoane, care pot avea calitatea de 
coautori, instigatori, complici – acela dintre participanţi care 
renunţă la activitatea la care a înţeles să contribuie, pentru a 
beneficia de imunitate, trebuie să intervină activ spre a 
împiedica săvârşirea faptei de către ceilalţi participanţi, 
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deoarece, altfel infracţiunea se va consuma, iar poziţia sa, deşi 
reprezintă o desistare, o revenire asupra hotărârii luate, nu va 
avea, practic, nici un efect (art. 43 C. P.).  

 
b) Condiţii 
Pentru ca desistarea să constituie o cauză de nepedepsire, 

este necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: 
– desistarea trebuie să aibă loc după ce s-au efectuat 

unul sau mai multe acte de executare, dar să intervină mai 
înainte ca executarea acţiunii tipice să fi luat sfârşit; 
posibilitatea desistării ia naştere odată cu efectuarea primului act 
de executare şi sfârşeşte în momentul în care executarea este pe 
cale de a ajunge în punctul său final; 

– să existe o manifestare din care să reiasă că 
subiectul a renunţat la săvârşirea infracţiunii. De cele mai 
multe ori această renunţare rezultă din simplul fapt că subiectul s-a 
oprit pe parcursul comiterii actelor de executare, nesăvârşind 
acele acte care ar mai fi fost necesare pentru ca infracţiunea să se 
consume (de exemplu, după ce a pătruns în locuinţa unei 
persoane pentru a comite un furt, făptuitorul se răzgândeşte şi 
pleacă). Sunt însă şi cazuri în care o manifestare pasivă nu este 
suficientă pentru a semnifica desistarea ci, dimpotrivă, subiectul 
trebuie să se manifeste activ, anihilând eficienţa actelor de 
executare pe care deja le-a efectuat în vederea producerii 
rezultatului (de exemplu, în cazul tentativei de distrugere prin 
incendiere – art. 263 alin. 6 C. P., nu este suficient să întrerupă 
actele de alimentare a focului, ci trebuie să treacă şi la stingerea 
acestuia). 

Nu există desistare în cazul în care făptuitorul, după ce a 
făcut tot ceea ce trebuia pentru ca rezultatul să se producă, 
văzând că totuşi acesta nu s-a produs, nu repetă acţiunea, cu 
toate că avea posibilitatea să o facă (de exemplu, făptuitorul după 
ce a lovit victima cu un par în cap, nu a mai repetat lovitura, deşi ar 
fi putut să o repete; sau făptuitorul, după ce a tras fără rezultat, 
mai multe focuri de armă, spre a ucide victima, a încetat de a mai 
trage). În asemenea situaţii există o tentativă perfectă, 
incompatibilă cu desistarea. 



 81

– renunţarea la săvârşirea infracţiunii trebuie să fie 
voluntară. Aceasta înseamnă că, deşi s-a aflat în situaţia de a 
putea continua executarea începută, autorul – neconstrâns de 
nimeni şi de nimic – a pus capăt, prin propria-i voinţă, activităţii 
infracţionale. 

Mobilul determinat al desistării nu are importanţă; acesta se 
poate datora – de pildă – milei sau căinţei, preocupării făptuitorului 
de a nu dăuna bunei imagini de care se bucură în societate, 
temerii de a fi descoperit sau de a nu putea valorifica bunurile 
dobândite în mod ilicit etc. 

Desistarea se consideră a fi de bună voie, şi atunci când 
este urmarea unor influenţe externe, dacă autorul ar fi putut 
totuşi să desăvârşească executarea (de exemplu autorul 
sistează lovirea persoanei pe care voia să o ucidă, fiind 
impresionat de rugăminţile victimei); nu însă şi în cazul în care 
renunţarea a fost determinată de o constrângere sau de o 
piedică ce ar fi zădărnicit, în orice caz, consumarea infracţiunii 
(de exemplu: hoţul, văzându-se surprins de un poliţist pe când 
încerca să intre cu o cheie potrivită într-un magazin, fuge de la 
locul săvârşirii faptei; făptuitorul abandonează victima, după 
încercări repetate de a o omorî, urmare a strigătelor de ajutor 
ale acesteia; făptuitorul pune capăt încercărilor de a constrânge 
victima la raport sexual, în urma ţipetelor persoanei vătămate şi 
intervenţiei unor persoane din apropiere). De asemenea, 
desistarea nu poate fi socotită de bună voie în cazul în care 
făptuitorul a abandonat executarea începută pentru că şi-a dat 
seama că, în condiţiile date, în mod obiectiv, ea nu poate să 
izbutească (de exemplu, hoţul, la încercarea de a pătrunde prin 
efracţie în domiciliul unei persoane, spre a comite un furt, când 
îşi dă seama că instrumentele, pe care le are asupra sa şi le-a 
folosit, sunt improprii pentru a forţa sistemul de închidere al 
uşii).   

– renunţarea la executare trebuie să fie definitivă. Dacă 
făptuitorul abandonează numai pentru un oarecare timp 
executarea începută, cu gândul de a o relua ulterior, în condiţii mai 
favorabile, nu există o renunţare efectivă la infracţiune, ci doar o 
întrerupere a executării. 
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B. ÎMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI 
 
a) Noţiune 
Împiedicarea producerii rezultatului este acea cauză 

generală de nepedepsire care intervine în cazul tentativei 
perfecte, constând în atitudinea făptuitorului de a împiedica 
producerea rezultatului de bună voie şi mai înainte ca fapta sa 
să fi fost descoperită. (de exemplu, autorul, după ce a aruncat în 
apă o persoană ce nu ştie să înoate, cu intenţia de a-i produce 
moartea, o scoate din apă şi îi salvează viaţa). 

Această cauză de nepedepsire operează în situaţia în care 
fapta este comisă de o singură persoană în calitate de autor, cât şi 
în varianta când sunt mai mulţi coautori care împreună au 
împiedicat producerea rezultatului. 

 
b) Condiţii 
Pentru ca să se poată vorbi de o împiedicare a producerii 

rezultatului, în sensul textului sus-menţionat, este necesar a fi 
îndeplinite următoarele condiţii, dintre care unele sunt similare 
celor cerute pentru existenţa desistării: 

– activitatea infracţională să fi fost în întregime 
efectuată, dar să nu se fi produs încă urmarea periculoasă 
prevăzută de lege. Posibilitatea împiedicării producerii rezultatului 
ia naştere odată cu terminarea executării acţiunii tipice şi sfârşeşte 
cu un moment mai înainte de survenirea acestuia; atâta timp cât 
actele de executare n-au fost în totalitate efectuate nu s-ar putea 
vorbi decât de desistare, iar dacă executarea nu s-a încheiat şi s-a 
produs rezultatul, infracţiunea s-a consumat şi, ca atare, cauza de 
nepedepsire examinată nu mai poate funcţiona (chiar dacă, după 
consumare, autorul a restabilit situaţia de fapt, anterioară, 
săvârşirii infracţiunii, a reparat în natură sau, prin plata unei 
despăgubiri băneşti, paguba cauzată etc.). 

– subiectul să fi efectuat o acţiune pozitivă pentru a 
împiedica producerea rezultatului şi, ca efect al acestei 
acţiuni, rezultatul să nu fi survenit. Dacă desistarea se 
manifestă, în general, printr-un comportament pasiv, prin 
omisiunea de a efectua noi acte de executare, împiedicarea 
producerii rezultatului presupune, cu necesitate, manifestarea unei 
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atitudini active îndreptate către prevenirea efectelor care, în mod 
natural ar urma să decurgă din acţiunea săvârşită. Executarea 
fiind terminată, producerea rezultatului nu poate fi zădărnicită prin 
simpla pasivitate, ci numai printr-un comportament activ, dinamic. 

– manifestarea activă prin care făptuitorul a împiedicat 
producerea rezultatului să fi fost voluntară, nesilită, deci 
neefectuată sub presiunea unei cauze externe. 

Ca în cazul desistării, motivele care l-au determinat pe 
autor să acţioneze pentru a nu lăsa ca rezultatul să se producă, 
pot fi cele mai diverse: căinţa, remuşcarea, mila, teama de 
pedeapsă, bănuiala că avantajele materiale ce s-ar obţine vor fi 
prea mici în raport cu riscul asumat etc.; de asemenea, 
zădărnicirea producerii urmărilor poate avea loc şi sub influenţa 
unor factori externi, atâta vreme cât, chiar în prezenţa lor, autorul 
putea, dacă ar fi voit, să nu împiedice survenirea rezultatului. Nu 
va exista însă exonerare de răspundere penală, în baza art. 36 
alin. 1 C. P., atunci când, aflat sub presiunea unor cauze externe, 
autorul a fost silit – independent de voinţa sa – să acţioneze pentru 
a împiedica producerea rezultatului. 

– împiedicarea producerii rezultatului trebuie să fi avut 
loc înainte de descoperirea faptei. Odată ce fapta a fost 
descoperită cum a fost, nu mai există nici un motiv pentru a-l 
stimula pe făptuitor – prin acordarea impunităţii – să împiedice el 
însuşi consumarea infracţiunii; dispar, aşadar, raţiunile de politică 
penală ce stau la baza reglementării din art. 36 alin 1 C. P. 

Fapta se consideră „descoperită” în primul rând atunci când 
organele competente să o constate (procurorul, organele de 
cercetare ale poliţiei, unele organe speciale de cercetare arătate în 
art. 208 C.P.P., Garda financiară, anumite organe de revizie şi 
control ce acţionează în diverse domenii de activitate etc.) au luat 
cunoştinţă despre săvârşirea ei, dar, în afară de acestea şi orice 
alte persoane pot – în principiu – să „descopere” o faptă prevăzută 
de legea penală. 

 
c) Efectele desistării şi ale împiedicării producerii 

rezultatului 
Efectul desistării şi al împiedicării producerii rezultatului 

este nepedepsirea. Acest efect este consacrat expres prin art. 36 
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alin. 1 C. P., care începe cu cuvintele: „Nu se pedepseşte 
făptuitorul…”. 

Există însă şi o situaţie particulară, reglementată în mod 
diferit. Uneori se poate întâmpla ca actele de executare efectuate 
până în momentul desistării sau până în momentul când făptuitorul 
a împiedicat producerea rezultatului, în cazul în care sunt 
considerate de sine stătătoare, să întrunească toate elementele 
unei alte infracţiuni, mai uşoare, pe care legea penală o prevede şi 
o sancţionează în mod distinct. De exemplu, este posibil ca, după 
ce a vătămat integritatea corporală a unei persoane în scopul 
săvârşirii unui furt, făptuitorul să renunţe de bună voie la hotărârea 
sa, abandonând victima şi părăsind locul faptei. Tot astfel, se 
poate ca, după ce a pătruns prin efracţie, distrugând uşa, într-o 
locuinţă, spre a comite un furt, făptuitorul să părăsească din 
proprie iniţiativă casa fără să-şi însuşească vreun bun. Referitor la 
situaţiile de acest fel, Codul Penal dispune, în art. 36 alin. 2, că 
„dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau 
împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune, se 
aplică pedeapsa pentru acea infracţiune”. Cu alte cuvinte, 
făptuitorul nu va fi pedepsit pentru tentativă la infracţiunea a cărei 
executare o începuse, dar va fi pedepsit pentru infracţiunea mai 
uşoară, realizată în forma ei consumată, prin actele care au 
precedat desistarea ori împiedicarea producerii rezultatului. În 
exemplele de mai sus, făptuitorul nu va fi pedepsit pentru tentativă 
de tâlhărie sau, respectiv, de furt calificat, dar va fi sancţionat 
pentru vătămare corporală sau, respectiv, distrugere. 
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CAPITOLUL III 

UUNNIITTAATTEEAA  ŞŞII  PPLLUURRAALLIITTAATTEEAA  
DDEE  IINNFFRRAACCŢŢIIUUNNII  

Noţiune 
Există unitate de infracţiune ori de câte ori o persoană, prin 

activitatea desfăşurată, a săvârşit o singură infracţiune, a realizat 
conţinutul unei singure infracţiuni, iar pluralitate de infracţiuni, în 
cazurile când aceeaşi persoană, printr-un singur act ori prin acte 
distincte, a realizat conţinutul mai multor infracţiuni. 

Problema unităţii sau pluralităţii de infracţiune se pune, 
totdeauna, când există un complex de acte sau activităţi săvârşite 
de aceeaşi persoană şi trebuie să se stabilească dacă acest 
complex formează o singură infracţiune sau, dimpotrivă, două sau 
mai multe infracţiuni. Obiectul evaluării îl constituie, aşadar, un 
ansamblu de acte (acţiuni, inacţiuni), iar baza de evaluare este 
însăşi noţiunea de infracţiune creată de legiuitor. 

Legiuitorul, prin norma de incriminare, stabileşte toate 
condiţiile necesare pentru ca o faptă determinată să constituie 
infracţiune, adică stabileşte conţinutul juridic al infracţiunii 
respective. 

Prin urmare, baza sau criteriul de evaluare în vederea 
stabilirii unităţii sau pluralităţii de infracţiuni îl constituie conţinutul 
infracţiunii. Aşadar, există unitate de infracţiune în cazurile în 
care, în activitatea desfăşurată de o persoană, se identifică 
conţinutul unei singure infracţiuni, iar pluralitate de infracţiuni 
în toate împrejurările în care în acea activitate se stabilesc 
conţinuturile a două sau mai multe infracţiuni.  

De exemplu, în cazul în care făptuitorul pătrunde fără drept 
într-o locuinţă de unde sustrage mai multe bunuri, iar pe altele le 
distruge, vom fi în prezenţa unei pluralităţi de infracţiuni pentru că 
prin activitatea desfăşurată s-au realizat trei conţinuturi de 
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infracţiuni: violare de domiciliu, furt calificat şi distrugere. În 
varianta în care făptuitorul, prin mai multe acte de lovire executate 
în aceeaşi împrejurare suprimă dreptul la viaţă al unei persoane, 
activitatea în ansamblul său întruneşte condiţiile conţinutului unei 
singure infracţiuni, şi anume aceea de omor. 

1. UNITATEA DE INFRACŢIUNE 

Felurile unităţii de infracţiune 
Unitatea de infracţiune este de două feluri: naturală şi 

legală. 
Unitatea naturală rezultă din unitatea acţiunii sau inacţiunii 

ce constituie elementul material al infracţiunii. În cazul acestei 
categorii de unitate, acţiunea sau inacţiunea constitutivă este în 
mod natural unică şi unitară – chiar dacă este alcătuită dintr-o 
succesiune de acte – iar unităţii materiale a faptei îi corespunde, 
pe plan juridic, unitatea infracţiunii (de exemplu, luarea unor bunuri 
din posesia altuia, cu scopul însuşirii pe nedrept, reprezintă o 
acţiune în mod firesc unică, iar infracţiunea de furt constituie o 
unitate naturală de infracţiuni). 

Spre deosebire de unitatea naturală, cea legală este o 
creaţie a legiuitorului care, călăuzit de unele consideraţii de politică 
penală şi folosind procedeul absorbţiei, a construit conţinutul unor 
infracţiuni prin înglobarea în acelaşi conţinut a unor acte sau 
acţiuni distincte ori a unor rezultate multiple care – în lipsa unei 
dispoziţii legale exprese – ar constitui elemente ale mai multor 
infracţiuni. Unitatea legală nu reprezintă, ca în cazul celei naturale, 
o consacrare pe plan juridic a unei unităţi de fapt ci, dimpotrivă, 
are drept corespondent faptic o multitudine de acte şi activităţi. 
Concordanţa dintre unitatea juridică şi unitatea de fapt – absolută 
în cazul unităţilor naturale de infracţiune – nu mai există în cazul 
formelor de unitate legală (de exemplu, conţinutul infracţiunii de 
tâlhărie – unitate legală – a fost creat de legiuitor prin absorbţia a 
două acţiuni distincte care, altfel, ar fi constituit elementul material 
al unor infracţiuni de sine stătătoare: furt şi lovire sau vătămare 
corporală). Unitatea legală poate fi creată fie printr-o normă de 
incriminare (de exemplu, art. 252 C. P.), fie printr-o dispoziţie 
cuprinsă în Partea generală a Codului Penal (art. 55 alin. 2 C. P.). 
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A. UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE 
 
a) Noţiune 
Există unitate naturală de infracţiune ori de câte ori 

activitatea unei persoane formată dintr-un act sau mai multe 
acte, este apreciată, ca urmare a stării de fapt ori în mod 
natural, ca o activitate unică prin care s-a realizat conţinutul 
unei singure infracţiuni. 

Unitatea naturală de infracţiune este alcătuită, în principiu, 
dintr-o singură acţiune sau inacţiune ce produce un singur rezultat 
periculos şi are la bază o unică formă de vinovăţie prevăzută de 
lege. 

 
b) Tipuri ale unităţii naturale de infracţiune 
În cadrul unităţii naturale de infracţiuni se pot distinge trei 

tipuri sau forme de unitate infracţională, în funcţie de natura 
acţiunii sau inacţiunii ce formează elementul material al infracţiunii 
şi anume: infracţiunea simplă, infracţiunea continuă şi infracţiunea 
deviată. 

– Infracţiunea simplă. Este o formă a unităţii naturale 
de infracţiune întâlnită frecvent în legislaţia penală şi constă, 
sub aspect obiectiv, într-o acţiune (inacţiune) care nu trebuie 
să dureze în timp, pentru realizarea conţinutului infracţiunii 
respective. 

Prin prisma elementului material, infracţiunea simplă se 
particularizează prin faptul că acesta este format dintr-o singură 
acţiune sau inacţiune. 

Astfel, se apreciază a fi infracţiuni simple: lovirea, omorul, 
furtul, falsul, bigamia etc. Cele mai multe infracţiuni sunt 
susceptibile de a fi comise în forma simplă. 

De menţionat că unicitatea acţiunii specifice infracţiunii 
simple nu presupune, în mod necesar, şi unicitatea actului 
material. Acţiunea, deşi în mod obligatoriu unică, se poate realiza 
printr-un act sau mai multe acte; dar ceea ce interesează este ca, 
în ansamblul lor, aceste acte să constituie o singură faptă. 

Actele materiale ce alcătuiesc acţiunea unică pot fi 
eterogene (exemplu, pentru a comite un furt făptuitorul se apropie 
de victimă, introduce mâna în buzunarul hainei acesteia, îi scoate 
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portofelul, fuge de el), dar şi omogene, care se succed de îndată 
(exemplu, o persoană pătrunde într-un magazin, sustrage, în 
cadrul unei activităţi neîntrerupte, mai multe bunuri de la două 
raioane). 

Uneori este posibil ca acţiunea ce constituie elementul 
material al unei infracţiuni simple să fie prevăzută, în textul de 
incriminare, sub forma unor modalităţi alternative, aşa cum este 
cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă (art. 335 C. P.) care se 
poate comite fie prin a face afirmaţii mincinoase, fie prin omisiune 
de a releva fapte sau împrejurări cunoscute. Într-o asemenea 
situaţie, dacă cu aceeaşi ocazie autorul realizează elementul 
material al infracţiunii în ambele sale modalităţi, infracţiunea 
rămâne unică, şi, totodată, simplă. Ceea ce justifică această 
soluţie este, pe de o parte, echivalenţa sub raport penal a celor 
două variante alternative, iar, pe de altă parte, constatarea că, în 
cazul în care, s-ar fi menţinut în cadrul unei singure variante, dar s-ar 
fi repetat acţiunea, autorul ar fi săvârşit, o singură infracţiune. 

Datorită specificului său, rezultatul socialmente periculos la 
infracţiunea simplă este, de regulă, unic.  

Există însă şi unele infracţiuni simple la care, potrivit 
normelor de incriminare, rezultatul se poate înfăţişa în modalităţi 
alternative, ca de pildă, în cazul infracţiunii de abuz în serviciu 
contra intereselor generale (art. 317 C. P.) la care rezultatul poate 
să constea, fie într-o pagubă a patrimoniului unei autorităţi sau 
persoane juridice, fie într-o tulburare însemnată a bunului mers al 
acesteia. Într-o asemenea situaţie, dacă prin aceeaşi acţiune s-au 
produs ambele rezultate prevăzute alternativ de lege, unitatea 
infracţiunii – care continuă să fie simplă – nu este afectată. 

Din cele ce au precedat, rezultă, ca o particularitate la 
infracţiunea simplă, faptul că momentul consumării coincide cu cel 
al epuizării. De aceea, în practica judiciară nu sunt dificultăţi în 
ceea ce priveşte aplicarea legii penale în timp, momentul curgerii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale, ori aplicarea actelor 
de clemenţă. 

– Infracţiunea continuă. Este o formă a unităţii naturale 
de infracţiune, ce se caracterizează prin aceea că elementul 
său material, constând într-o acţiune sau inacţiune, se 
prelungeşte (continuă, durează) în timp, în mod natural după 
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momentul consumării până la încetarea activităţii 
infracţionale, care se poate datora intervenţiei făptuitorului, 
altor persoane, ori organelor competente. 

Din definiţie rezultă că la infracţiunile continue, elementul 
material constă, întotdeauna, într-o acţiune sau inacţiune, care, în 
raport, cu natura sa intrinsecă, este susceptibilă de a se prelungi 
în timp, în mod natural şi după producerea rezultatului, adică după 
ce infracţiunea a ajuns la momentul consumativ. 

În doctrina penală s-a exprimat opinia potrivit căreia 
elementul material al infracţiunii continue are ca specific faptul că 
el se realizează printr-o dublă atitudine a făptuitorului; una 
comisivă care declanşează starea infracţională (de pildă, lipsirea 
de libertate a unei persoane în mod ilegal, intrarea în posesie fără 
drept a unei arme etc.) şi alta omisivă, prin care se lasă ca starea 
infracţională să dureze fără a o opri. Prin urmare, fapta ce 
constituie elementul material al infracţiunii continue durează până 
când un act contrar celui iniţial stopează definitiv starea 
infracţională. 

Prin urmare, această formă de unitate infracţională, deşi 
nedefinită în Partea generală a Codului Penal, se desprinde din 
dispoziţiile Părţii speciale a codului sau din alte norme de incriminare. 
Exemple de infracţiuni continue: furtul de curent electric (art. 249 C. 
P.), purtarea, fără drept, de decoraţii, uniforme sau semne distinctive 
(art. 325 C.P.), abandonul familial (art. 228 C. P.), nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor (art. 406 alin.1 C. P.), dezertarea (art. 
486 C. P.), evadarea (art. 349 C. P.) etc. 

De remarcat este faptul că acţiunea sau inacţiunea ce 
constituie elementul material al infracţiunii continue trebuie să-şi 
păstreze unitatea pe tot parcursul desfăşurării ei. 

Din modul cum se realizează activitatea materială în cazul 
infracţiunilor continue, se observă că aceasta se poate prezenta fie 
sub forma unei activităţi infracţionale care continuă fără a interveni 
vreo întrerupere pe toată durata ei, fie sub forma unei activităţi 
care, pe parcursul înfăptuirii sale, suferă o serie de întreruperi, de 
pauze fireşti, determinate de natura activităţii desfăşurate. 

Pornind de la această realitate, în doctrina penală s-a făcut 
distincţia între infracţiunile continue permanente şi infracţiunile 
continue succesive. 
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Infracţiunile continue permanente se caracterizează 
printr-o activitate continuă, care nu cunoaşte momente de 
discontinuitate, de întrerupere. Exemple de infracţiuni continue 
permanente: deţinerea în mod ilegal de arme şi muniţii (art. 406 
C. P.), dezertarea (art. 486 C. P.), evadarea (art. 349 C. P.) etc. 

Infracţiunile continue succesive au ca particularitate 
faptul că, în desfăşurarea activităţii infracţionale, intervin unele 
întreruperi, determinate de natura acesteia, dar fără să transforme 
unitatea de infracţiune. În sfera acestei categorii se includ 
infracţiunile: purtarea fără drept de decoraţii, uniforme sau semne 
distinctive (art. 325 C. P.), purtarea fără drept de arme (art. 406 C. 
P.) etc. La aceste infracţiuni, în activitatea infracţională apar unele 
întreruperi determinate de specificul şi natura actului de executare 
a infracţiunii. De pildă, la infracţiunea de port nelegal de decoraţii 
sau semne distinctive, prelungirea activităţii infracţionale nu se 
realizează automat, ci prin intervenţia făptuitorului care trebuie să 
îmbrace din nou uniforma sau haina cu decoraţia ilicit purtată. 

Din cele ce au precedat, rezultă că infracţiunea continuă 
are ca specific prelungirea elementului material peste momentul 
consumării până la un moment denumit al epuizării faptei. 

Prin urmare, la infracţiunea continuă distingem, pe de o 
parte, momentul consumării care se înfăptuieşte o dată cu 
realizarea conţinutului infracţiunii, iar, pe de altă parte, momentul 
epuizării care coincide cu încetarea activităţii infracţionale. De 
exemplu infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi 
muniţiilor, săvârşită prin modalitatea – deţinere fără drept de arme 
şi muniţii – se consumă în momentul în care făptuitorul a intrat, 
fără drept, în posesia armei (muniţiilor) şi se epuizează odată cu 
încetarea activităţii infracţionale care se poate datora făptuitorului 
(acesta predă arma), intervenţiei organelor competente (arma este 
ridicată de organele de poliţie) ori s-a pronunţat o hotărâre de 
condamnare pentru activitatea infracţională desfăşurată până în 
acel moment. 

Stabilirea celor două momente prezintă o deosebită 
relevanţă în tragerea la răspunderea penală a făptuitorului. Cu cât 
timpul scurs de la consumare până la epuizare este mai lung, cu 
atât pericolul social concret al faptei este mai mare. 
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În funcţie de momentul încetării activităţii infracţionale se 
determină legea penală aplicabilă în sancţionarea făptuitorului. 
Dacă între momentul consumării şi cel al epuizării infracţiunii 
continue intervine o nouă lege penală, nu sunt incidente dispoziţiile 
art. 6 C. P., legea penală în vigoare la data încetării activităţii 
infracţionale va fi aplicabilă în pedepsirea făptuitorului. 

De asemenea, în cazul în care în momentul consumării 
infracţiunii subiectul activ al acesteia era minor, însă la data 
încetării activităţii infracţionale el a devenit major, acesta va fi 
sancţionat după regulile majorului. 

– Infracţiunea deviată. Este acea formă a unităţii 
naturale de infracţiune în care fapta penală se săvârşeşte fie 
prin devierea acţiunii de la obiectul sau persoana împotriva 
căreia fusese îndreptată, la un alt obiect sau la o altă 
persoană din cauza greşelii făptuitorului, fie prin îndreptarea 
acţiunii asupra altei persoane ori asupra altui obiect decât 
acela proiectat a fi vătămat sau periclitat, din cauza erorii în 
care s-a aflat făptuitorul. 

Din această definiţie rezultă că acţiunea deviată se poate 
comite în două moduri: prin devierea activităţii infracţionale datorită 
defectuozităţii sau greşitei manipulări a instrumentelor sau din 
cauza erorii în care se află făptuitorul, cu privire la obiectul sau 
persoana asupra cărora urma să acţioneze. 

Astfel există infracţiune deviată de omor în varianta în care 
făptuitorul s-a pregătit şi acţionat în vederea uciderii unei anumite 
persoane, dar din cauza unor greşeli ale infractorului pe parcursul 
activităţii infracţionale s-a produs moartea unei alte persoane. 

De asemenea, va fi infracţiune deviată de furt în cazul în 
care infractorul, vrând să sustragă un bun al unei persoane, 
sustrage bunul altei persoane, datorită erorii în care s-a aflat cu 
privire la acel bun. 

Rezultatul infracţiunii deviate este unul singur, şi anume 
vătămarea reală produsă. 

Atât în caz de eroare asupra persoanei, cât şi în caz de 
deviere a acţiunii, există o unitate de infracţiune, deoarece legea 
nu ocroteşte viaţa sau integritatea corporală a unei anumite 
persoane, ci viaţa şi integritatea în general, ca valori sociale, 
indiferent de titularul lor concret. 
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B. UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE 
 
a) Noţiune 
Există unitate legală de infracţiune atunci când două 

sau mai multe acţiuni ori inacţiuni sau două sau mai multe 
urmări socialmente periculoase, care ar putea constitui, 
fiecare în parte, elementul material ori rezultatul unei 
infracţiuni distincte, sunt reunite, prin voinţa legiuitorului, în 
conţinutul unei singure infracţiuni, care dobândeşte astfel un 
caracter complex. 

 
b) Tipuri ale unităţii legale de infracţiune 
În cadrul unităţii legale de infracţiune se pot distinge patru 

tipuri (forme) de unitate infracţională şi anume: infracţiunea 
continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea de obicei şi 
infracţiunea progresivă. 

– Infracţiunea continuată 
Codul penal defineşte acest tip de unitate infracţională în 

art. 55 alin. 2, în care se arată că „infracţiunea este continuată 
când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care 
prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”. 

Ceea ce caracterizează infracţiunea continuată este, prin 
urmare, existenţa unei pluralităţi de fapte care, prezentând fiecare 
în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ar putea constitui tot atâtea 
infracţiuni autonome, însă acestea împreună alcătuiesc, prin voinţa 
legiuitorului, datorită unui element subiectiv comun, aflat la baza 
tuturor, o singură infracţiune, o formă specifică de unitate 
infracţională. 

Trăsăturile caracteristice ale infracţiunii continuate rezultă, 
fără echivoc, din analiza condiţiilor de existenţă ale acesteia. 

Condiţiile infracţiunii continuate. Pentru ca o infracţiune 
să fie considerată continuată, trebuie să se constate întrunirea 
cumulativă a următoarelor condiţii: 

– o primă condiţie o constituie unitatea de rezoluţie 
infracţională. Această cerinţă legală reprezintă liantul, de ordin 
subiectiv, care uneşte acţiunile sau inacţiunile săvârşite într-o 
unitate infracţională, făcând ca ele să-şi piardă statutul de 



 93

infracţiuni independente şi, totodată constituie criteriul de 
deosebire a infracţiunii continuate de concursul de infracţiuni. 

Prin „rezoluţie” se înţelege, aşadar, elementul subiectiv al 
infracţiunii intenţionate cu ambii săi factori: volitiv şi intelectiv; dar 
aceştia au un specific, în cazul infracţiunii continuate, faţă de 
infracţiunea simplă. Sub aspectul factorului intelectiv, rezoluţia 
unică ce caracterizează infracţiunea continuată constă în 
reprezentarea în ansamblu a activităţii infracţionale, inclusiv a 
realizării ei prin acţiuni sau inacţiuni repetate şi a rezultatului său 
global, iar, sub aspectul factorului volitiv, ea constă în voinţa de a 
săvârşi treptat acţiunile sau inacţiunile componente ale acelei 
activităţi, ce trebuie apreciate în unitatea sa. 

În activitatea practică, pentru stabilirea unităţii de rezoluţie 
infracţională, organele judiciare vor ţine seama de unitatea 
obiectului material asupra căruia s-a acţionat, de locul comiterii 
actelor, de partea vătămată prin activitatea infracţională, de 
identificarea mijloacelor ori modului de săvârşire a acţiunilor, 
precum şi unitatea de scop sau mobil, de timpul scurs între 
acţiunile componente ale activităţii infracţionale etc. 

De asemenea, ele trebuie să verifice dacă nu a intervenit 
vreo cauză care să determine pe făptuitor să renunţe la rezoluţia 
iniţială şi să adopte o nouă rezoluţie infracţională. O astfel de 
cauză o constituie, de pildă, punerea sub urmărire penală a 
făptuitorului aşa încât comiterea unor noi acţiuni sau inacţiuni după 
această intervenţie a organelor judiciare presupun o nouă rezoluţie 
şi constituie, în raport cu cele săvârşite anterior, un concurs 
omogen de infracţiuni şi nu o infracţiune unică. 

– a doua condiţie o formează unitatea de persoană. 
Aceasta derivă din însăşi natura infracţiunii continuate fiindcă 
ideea de a se continua o activitate infracţională compusă din 
acţiuni repetate, săvârşite succesiv, presupune identitatea 
făptuitorului, a subiectului întregii activităţi. 

Singularul „o persoană” folosit de legiuitor  în art. 55 alin. 2 
C. P. implică şi pluralul „persoane”, ceea ce denotă că infracţiunea 
continuată este susceptibilă de a fi săvârşită în participaţie penală 
şi chiar în oricare din formele acesteia. 

– a treia condiţie: pluralitatea de acte să fie săvârşite la 
diferite intervale de timp. Acţiunile (inacţiunile) ce alcătuiesc 
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infracţiunea continuată trebuie să se săvârşească la diferite 
intervale de timp. Este ştiut că legea penală nu precizează cât de 
mari trebuie să fie intervalele care se intercalează între acţiunile ce 
se repetă; de aceea îi revine sarcina instanţei de judecată, ca din 
felul cum s-au desfăşurat acţiunile şi din toate probele administrate 
în cauză, să stabilească faptul că acţiunile distanţate în timp, cu 
intervale mai mici sau mai mari, constituie ori nu o infracţiune 
continuată. 

Pentru existenţa acestei condiţii, în mod logic intervalele de 
timp între actele similare comise, trebuie să nu fie nici prea mari 
dar nici prea mici. Intervalele prea mari de timp sunt de natură să 
ducă la concluzia inexistenţei infracţiunii continuate şi la adoptarea 
soluţiei concursului de infracţiuni, întrucât, asemenea distanţe între 
acţiunile identice săvârşite nu mai pot susţine rezoluţia 
infracţională unică. 

Când intervalele de timp sunt foarte mici, ori pluralitatea de 
acte similare este săvârşită în aceeaşi împrejurare, nu avem 
infracţiune continuată, ci o infracţiune simplă. De pildă, dacă o 
persoană care a pătruns într-un apartament sustrage mai multe 
bunuri din încăperi diferite, la intervale mici de timp, suntem în 
prezenţa unei infracţiuni simple. 

– o ultimă condiţie este cea privitoare la unitatea de 
conţinut al infracţiunii: textul art. 55 alin. 2 C. P. subordonează 
existenţa infracţiunii continuate condiţiei ca acţiunile (inacţiunile) 
componente să prezinte, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi 
infracţiuni. 

Aceasta presupune ca acţiunile-inacţiunile să fie omogene 
din punct de vedere juridic, să vatăme acelaşi obiect social juridic. 
De exemplu, este îndeplinită această condiţie în cazul în care 
făptuitorul, gestionar, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a 
sustras în mai multe rânduri bunuri dintre cele pe care le gestiona. 
Fiecare acţiune în parte realizează conţinutul infracţiunii de 
delapidare, vatămă acelaşi obiect social juridic. 

Pentru constatarea condiţiei la care ne referim este 
necesar să se examineze ceea ce făptuitorul a realizat efectiv, iar 
nu ceea ce şi-a propus iniţial să înfăptuiască, deoarece în ipoteza 
în care a proiectat comiterea unei pluralităţi de acţiuni-inacţiuni 
omogene din punct de vedere juridic, dar în timpul săvârşirii lor, în 
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cuprinsul uneia dintre acestea s-au adăugat elemente susceptibile 
să schimbe tipul infracţiunii, în ceea ce priveşte acea acţiune-
inacţiune, aplicarea art. 55 alin. 2 C. P. nu este posibilă. De 
exemplu, dacă făptuitorul a luat hotărârea de a comite mai multe 
acţiuni de furt din patrimoniul aceleiaşi persoane însă după ce a 
comis două dintre acestea, cu ocazia săvârşirii celei de-a treia, 
fiind surprins de victimă, a folosit violenţa pentru a-şi asigura 
scăparea, în sarcina sa urmează a se reţine un concurs de 
infracţiuni – furt, continuat şi tâlhărie – iar nu o singură infracţiune 
continuată de furt întrucât modificarea uneia din acţiunile 
proiectate, pe parcursul săvârşirii ei, a determinat, pe lângă 
schimbarea rezoluţiei, şi o breşă în omogenitatea juridică, făcând 
ca una dintre acţiunile săvârşite să nu mai prezinte elementele 
aceleiaşi infracţiuni. 

În cazul infracţiunilor cu conţinuturi alternative, infracţiunea 
continuată se realizează chiar dacă acţiunile se manifestă sub 
modalităţi diferite prevăzute de lege. Aceasta deoarece 
infracţiunea continuată impune condiţia ca acţiunile să realizeze 
conţinutul aceleiaşi infracţiuni şi nu să se manifeste sub o singură 
modalitate de săvârşire a faptei. 

De asemenea, unitatea infracţională (forma continuată) 
există şi în situaţia în care unele acţiuni săvârşite au ajuns la forma 
consumării, iar altele în forma tentativei incriminate de lege. 

Stabilirea datei când se consideră săvârşită 
infracţiunea continuată (epuizarea infracţiunii continuate). 

Aşa cum rezultă din cele ce au precedat, infracţiunea 
continuată este o formă atipică a infracţiunii, întrucât acţiunile sau 
inacţiunile ce formează elementul material al acesteia sunt 
omogene din punct de vedere juridic, se repetă la intervale de timp 
diferite în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ceea ce face ca 
activitatea infracţională, în ansamblul său, să se întindă şi dincolo 
de momentul consumării, să ia sfârşit odată cu încetarea definitivă 
a acesteia. 

Prin urmare, la infracţiunea continuată distingem, pe de o 
parte, un moment al consumării, iar pe de altă parte un moment al 
epuizării. Momentul consumării infracţiunii continuate coincide cu 
momentul în care toate condiţiile cerute în cazul acestui tip de 
infracţiune sunt întrunite. Practic, acest moment se realizează 
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odată cu efectuarea celei de-a doua acţiuni (inacţiuni) din 
componenţa infracţiunii continuate. 

Datorită particularităţilor infracţiunii continuate, în mod 
logic, se determină problema determinării datei săvârşirii acesteia. 
Pentru a se evita opinii diferite în literatura juridică ori soluţii 
controversate în practica judiciară, Codul Penal, în art. 139 alin. 3, 
a stabilit ca dată a săvârşirii infracţiunii continuate aceea a 
comiterii ultimei acţiuni (inacţiuni) din componenţa sa, în raport cu 
care se produc consecinţele juridice privitoare la tragerea la 
răspundere penală a făptuitorului. 

De aceea stabilirea momentului final al executării 
infracţiunii continuate, a datei când se consideră săvârşită această 
infracţiune prezintă un interes practic deosebit în ceea ce priveşte 
aplicarea legii penale în timp şi spaţiu, a dispoziţiilor actelor de 
clemenţă (amnistie, graţiere), a celor referitoare la prescripţia 
răspunderii penale, precum şi în legătură cu stabilirea răspunderii 
penale pentru fapta comisă în mod continuat dar începută în timpul 
minorităţii şi epuizată în perioada în care făptuitorul a devenit 
major. 

Astfel, în cazul în care infracţiunea continuată a început 
când în vigoare era o lege penală, dar a încetat (s-a epuizat) când 
în vigoare este o nouă lege penală, se va aplica aceasta din urmă, 
chiar dacă este mai aspră pentru făptuitor, deoarece infracţiunea 
se consideră săvârşită sub imperiul său. Deci, cu toate că unele 
acţiuni (inacţiuni) s-au comis sub puterea legii vechi, nu este 
aplicabil principiul legii mai favorabile, întrucât acest caz nu se 
încadrează în situaţiile tranzitorii reglementate de art. 6 C. P.  

În situaţia când unele acţiuni (inacţiuni) sau numai o 
acţiune (inacţiune) se comite după apariţia actului de amnistie sau 
graţiere, acesta nu se aplică infracţiunii continuate, întrucât nu se 
consideră săvârşită ulterior acestui act. 

Infracţiunea continuată este, fără îndoială, susceptibilă să 
fie comisă şi de un infractor minor. În varianta în care acţiunile 
(inacţiunile) s-au săvârşit în perioada cât făptuitorul a fost minor, 
se va aplica regimul sancţionator specific infractorilor minori. Dacă 
însă o parte din acţiuni (inacţiuni) s-au efectuat după împlinirea 
vârstei majoratului, făptuitorul va răspunde potrivit regimului de 
sancţionare a infractorilor majori, pentru că infracţiunea s-a epuizat 
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când el a căpătat această nouă condiţie juridică. Împrejurarea că 
unele acţiuni au fost săvârşite în perioada minorităţii poate fi 
apreciată de instanţă ca o circumstanţă atenuantă judiciară. 

Codul penal prevede în art. 139 alin. 3 că prescripţia 
răspunderii penale curge de la data săvârşirii infracţiunii, dar tot în 
acest text de lege se arată că în cazul infracţiunii continuate 
termenul se socoteşte de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau 
inacţiuni. 

În legătură cu locul săvârşirii infracţiunii continuate se 
impun unele precizări. Infracţiunea continuată se consideră 
săvârşită pe teritoriul României ori de câte ori toate acţiunile sau 
inacţiunile din componenţa sa şi rezultatele acestora au avut loc 
pe teritoriul ţării noastre, în sensul art. 10 alin. 2 C. P., sau pe o 
navă sau aeronavă română, precum şi atunci când pe acest 
teritoriu sau pe o navă ori aeronavă română aflată în 
străinătate, s-a comis chiar şi numai una dintre acţiunile 
(inacţiunile) respective ori s-a produs rezultatul acesteia (criteriul 
ubicuităţii). Locul săvârşirii infracţiunii continuate pe teritoriul ţării 
noastre prezintă importanţă în vederea stabilirii competenţei 
teritoriale a organelor judiciare, potrivit art. 30 alin. ultim C. P. P. 

Infracţiuni care nu pot fi săvârşite în forma continuată. 
Orice infracţiune intenţionată poate fi comisă în forma continuată 
dacă este susceptibilă de repetabilitate. 

Din categoria infracţiunilor intenţionate sunt unele care, 
datorită specificului activităţii incriminate de lege, nu pot fi 
compatibile cu condiţiile de existenţă ale infracţiunii continuate, ca 
de exemplu: infracţiunea de omor, de atentat care pune în pericol 
securitatea naţională (art. 281 C. P. când atentatul este săvârşit 
contra vieţii), determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 182 C. P.), 
nedenunţarea unor infracţiuni (art. 338 C. P.) etc. 

Pedeapsa pentru infracţiunea continuată. Potrivit 
dispoziţiilor din art. 55 C. P, în acest caz se aplică pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, la care se poate 
adăuga un spor până la maximul special, iar când acest maxim nu 
este îndestulător se poate aplica un spor fără ca pedeapsa să 
poată depăşi maximul general. Art. 56 precizează, în plus, că dacă 
cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau 
complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni 
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care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de 
infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o pedeapsă 
corespunzătoare, care nu poate fi mai mică decât cea pronunţată 
anterior. 

– Infracţiunea complexă  
Codul penal consacră în art. 55 alin. 3 conceptul infracţiunii 

complexe elaborat de doctrina penală. Potrivit acestui text, 
„infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca 
element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant, o 
acţiune sau inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă 
prevăzută de legea penală”. 

De aici rezultă că infracţiunea complexă se caracterizează 
prin aceea că, în conţinutul său sunt absorbite, prin voinţa 
legiuitorului, una sau mai multe fapte distincte, care prezintă 
fiecare în parte, elementele unei infracţiuni, dar care, ca efect al 
absorbţiei, îşi pierd caracterul de fapte penale autonome, devenind 
fie un element constitutiv în conţinutul de bază al infracţiunii 
complexe, fie un element circumstanţial al conţinutului agravant al 
acesteia. 

Aşadar, în conţinutul unic al infracţiunii complexe se găsesc 
comprimate conţinuturile a două sau mai multe infracţiuni. Spre 
exemplu, infracţiunea de tâlhărie, forma tip, reglementată de art. 
252 alin. 1 C. P., în care se prevede: „Furtul săvârşit prin 
întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei 
în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi 
furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru 
păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea  urmelor infracţiunii, 
ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte…” 
În conţinutul acestei infracţiuni, după cum se observă, sunt reunite, 
într-o unitate infracţională, conţinuturile infracţiunilor de furt (art. 
249 C. P.), de lovire sau alte violenţe (art. 185 C. P.), de vătămare 
corporală (art. 186 C. P.) şi de ameninţare (art. 210 C.P.). 

De asemenea, în conţinutul infracţiunii de atentat care pune 
în pericol securitatea naţională prevăzută de art. 281 C. P., sunt 
incluse conţinuturile infracţiunilor de vătămare corporală (art. 185-
187 C. P.) şi de omor (art. 178 C. P.); în conţinutul infracţiunii de 
ultraj, forma tip (art. 323 alin 1 C. P.) este inclus conţinutul 
infracţiunii de ameninţare (art. 210 C. P.), iar în conţinutul agravant 
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al aceleiaşi infracţiuni (art. 323 alin 2 C. P.) sunt cuprinse 
conţinuturile infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (art. 185 C.P.) 
şi vătămare corporală (art. 186 C. P.). 

Crearea infracţiunii unice complexe de către legiuitor este 
expresia unor cerinţe de politică penală şi de tehnică legislativă. 
Contopirea mai multor fapte cu semnificaţie penală distinctă într-o 
infracţiune unică asigură o caracterizare mai precisă a activităţii 
infracţionale a făptuitorului în raport cu gradul de pericol social şi, 
în consecinţă, o ocrotire mai sigură a valorilor sociale 
fundamentale ale societăţii.  

Formele infracţiunii complexe. În raport cu rolul pe care 
fapta absorbită îl poate avea în conţinutul infracţiunii complexe, 
aceasta este susceptibilă de a îmbrăca una din următoarele două 
forme: infracţiunea complexă – forma de bază sau tip a faptei 
incriminate, şi infracţiunea complexă – forma calificată sau 
agravată a faptei incriminate. 

Infracţiunea complexă – forma tip sau de bază – se 
caracterizează prin aceea că în structura conţinutului său intră, ca 
element constitutiv, o acţiune sau inacţiune ce constituie prin ea 
însăşi o faptă prevăzută de legea penală. 

Această formă de acţiune este constituită fie dintr-o faptă 
prevăzută distinct în legea penală, dar care comisă în anumite 
condiţii creează conţinutul unei infracţiuni de sine stătătoare, cu 
caracter complex, fie prin reunirea a două sau mai multe fapte 
prevăzute separat de legea penală, care datorită legăturii între 
acestea îşi pierd autonomia infracţională şi formează, prin voinţa 
legiuitorului, o infracţiune aparte prevăzută într-o normă penală 
separată. 

Elementul material specific primei modalităţi de constituire 
a infracţiunii complexe forma tip este alcătuită dintr-o singură 
acţiune sau inacţiune, ce constituie ea însăşi o infracţiune, dar 
căreia, de data aceasta, legea îi adaugă unele condiţii 
suplimentare ce fac ca fapta, în ansamblu, să dobândească o altă 
calitate şi o altă încadrare juridică. De exemplu, elementul material 
al infracţiunii complexe de atentat care pune în pericol securitatea 
naţională – art. 281 C. P. – este alcătuit dintr-o acţiune specifică, 
după caz, infracţiunea de omor sau de vătămare corporală, căreia 
însă legiuitorul i-a adăugat cerinţa de a fi săvârşită împotriva unei 
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persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau 
publică, în împrejurări ce pun în pericol securitatea naţională. 

Tot astfel, elementul material al infracţiunii de purtare 
abuzivă – art. 322 alin. 1 C. P. constă în întrebuinţarea de expresii 
jignitoare faţă de o persoană, adică într-o insultă, la care legiuitorul 
a adăugat cerinţa ca făptuitorul să fie un funcţionar aflat în 
exerciţiul atribuţiunilor de serviciu. 

În cadrul celei de-a doua modalităţi de constituire a 
infracţiunii complexe forma tip, elementul material este alcătuit din 
două sau mai multe acţiuni, care, deşi specific unor infracţiuni 
distincte, se absorb, pierzându-şi autonomia infracţională, în 
conţinutul unei alte infracţiuni, constituind astfel elementul material 
unic al acesteia din urmă. De exemplu, în cazul infracţiunii de 
tâlhărie – art. 252 alin 1 C. P. – elementul material este constituit 
prin absorbţia acţiunilor constitutive ale infracţiunii de furt, pe de o 
parte, şi ale infracţiunilor de lovire sau de ameninţare, pe de altă 
parte. 

Ceea ce este caracteristic infracţiunii complexe forma tip 
este faptul că, eliminând ipotetic infracţiunea absorbită (în cazul 
primei modalităţi) sau una din acţiunile absorbite (în cazul celei de-a 
doua modalităţi), dispare însăşi infracţiunea complexă. Astfel, dacă 
din infracţiunea de purtare abuzivă vom elimina insulta, nu va mai 
rămâne nici o infracţiune; dacă din infracţiunea de tâlhărie, vom 
înlătura fie furtul, fie violenţa sau ameninţarea, nu vom mai avea o 
infracţiune complexă – tâlhăria, – ci o infracţiune simplă, adică fie 
o lovire sau o ameninţare, fie un furt. 

Infracţiunea complexă, forma calificată sau agravată a 
faptei incriminate – există atunci când în conţinutul unei infracţiuni 
complexe intră ca circumstanţă agravantă o acţiune sau o 
inacţiune incriminată ca infracţiune de sine stătătoare. De exemplu: 
în conţinutul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, în forma 
calificată, prevăzută de art. 201 alin. 2 lit. e C. P., intră, printre altele, 
ca circumstanţă agravantă, pretinderea, în schimbul eliberării, a unui 
folos material, faptă care, privită de sine stătător, constituie 
infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 211 C. P. 

În cazul infracţiunii complexe ca formă agravantă, 
elementul material constă într-o acţiune sau inacţiune specifică 
formei tipice a unei infracţiuni simple, în al cărei conţinut se 
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absoarbe, cu semnificaţia unei circumstanţe agravante, o faptă 
prevăzută de legea penală ca infracţiune de sine stătătoare, 
făcând ca întreaga activitate infracţională să se caracterizeze ca o 
infracţiune complexă. 

Dacă, în cazul infracţiunii complexe ca formă agravantă a 
acesteia, s-ar elimina acţiunea absorbită, ceea ce ar urma să 
dispară va fi numai caracterul agravat al infracţiunii tip, nu şi 
infracţiunea de bază însăşi. 

Rezultatul infracţiunii complexe, indiferent de forma 
acesteia, constă în producerea a două urmări specifice valorilor 
sociale ocrotite prin incriminarea faptei respective. 

De exemplu, în cazul infracţiunii complexe de purtare 
abuzivă prevăzută de art. 322 alin. 2 C. P., rezultatul constă, pe de 
o parte, în crearea unei stări de pericol pentru normala 
desfăşurare a activităţii unei unităţi publice, iar, pe de altă parte, în 
vătămarea concretă produsă integrităţii corporale sau sănătăţii 
victimei. 

De remarcat că existenţa a două rezultate nu distruge 
unitatea infracţiunii complexe, deoarece ele sunt produsul a două 
acţiuni sau inacţiuni care s-au contopit, prin absorbţie, în conţinutul 
unei fapte penale unice. 

Infracţiunile complexe sunt, de regulă, infracţiuni 
intenţionate. Existenţa intenţiei nu înseamnă, întotdeauna, şi 
unitate de rezoluţie. 

Infracţiunile complexe, în variantele lor agravate, au, în 
marea lor majoritate, ca formă de vinovăţie praeterintenţia 
(exemplu, art. 253 alin. 2 C. P., art. 217 alin. 3 C. P.). 

Obiectul juridic. Specificul laturii obiective a infracţiunii 
complexe se răsfrânge şi asupra obiectului juridic al acestei 
infracţiuni, în sensul că acesta, în marea majoritate a cazurilor, 
este multiplu (complex), fiind format din două valori şi relaţii sociale 
de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. De exemplu, în 
cazul infracţiunii de tâlhărie se vatămă valoarea socială şi relaţia 
socială privind patrimoniul persoanei cât şi integritatea corporală 
sau libertatea morală a persoanei fizice. Dintre cele două valori şi 
relaţii sociale una este principală iar alta secundară; cea principală 
este apreciată ca atare nu datorită importanţei sale, ci poziţiei în 
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procesul de săvârşire a faptei, ea reprezentând finalitatea urmărită 
de făptuitor. 

Valoarea socială principală hotărăşte încadrarea infracţiunii 
complexe într-o anumită grupă de infracţiuni. În cazul infracţiunii 
de tâlhărie, valoarea principală o constituie patrimoniul persoanei 
fizice, sau juridice fapt ce determină includerea acestei infracţiuni 
în grupa celor contra patrimoniului. 

De remarcat că sunt şi situaţii în care nici obiectul juridic 
special nu diferă, ca de pildă, în cazul infracţiunii 
praeterintenţionate, în care amplificarea rezultatului nu-l 
deplasează în sfera altor valori şi relaţii sociale, decât celor cărora 
li se aduce atingere prin acţiunea de bază. De exemplu, în cazul 
infracţiunii de vătămare corporală gravă (art. 187 alin. 1 C. P.) – 
forma praeterintenţionată a infracţiunii de vătămare corporală (art. 
186 C. P.) – obiectul juridic, cel generic şi special, este acelaşi atât 
pentru infracţiunea absorbită cât şi pentru infracţiunea complexă 
absorbantă, şi anume relaţiile sociale care privesc ocrotirea 
persoanei, în genere (obiect juridic generic), şi ocrotirea integrităţii 
corporale şi a sănătăţii în special (obiect juridic special). 

Subiecţii infracţiunii complexe. Infracţiunea complexă 
este susceptibilă, în principiu, de a fi comisă de o persoană sau în 
participaţie penală în oricare din formele sale (coautorat, instigare, 
complicitate). 

Există coautorat la o infracţiune complexă dacă doi sau mai 
mulţi făptuitori execută nemijlocit toate acţiunile ce formează 
elementul material al acelei infracţiuni, dar şi în varianta în care 
unul execută, numai o acţiune sau o parte din acţiune, iar ceilalţi o 
altă acţiune dar care luate împreună constituie elementul material 
al infracţiunii respective în întregul său. În acest sens în practica 
judiciară s-a decis că „dacă unul dintre inculpaţi a ameninţat 
victima, iar celălalt a deposedat-o de bunul său, amândoi inculpaţii 
sunt coautori ai infracţiunii de tâlhărie”; într-adevăr, deşi fiecare 
inculpat a desfăşurat acte materiale distincte de ale celuilalt, 
amândoi au cooperat în mod nemijlocit la comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 252 C. P., atâta timp cât ambii participanţi şi-au 
dat seama că actele săvârşite de ei se suprapun şi împreună 
realizează rezultatul specific infracţiunii de tâlhărie. 
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La infracţiunea complexă, de regulă, distingem un subiect 
pasiv principal şi un subiect pasiv secundar. De exemplu, la 
atentatul care pune în pericol securitatea naţională (art. 281 C. P.), 
subiect pasiv principal este statul, iar subiect pasiv secundar este 
persoana care îndeplineşte o funcţie importantă de stat sau 
publică împotriva căreia a fost îndreptată acţiunea făptuitorului. 

– Infracţiunea progresivă 
Codul penal, în partea generală, nu cuprinde nici o 

dispoziţie privitoare la acest tip de unitate infracţională. În partea 
specială a codului sunt prevăzute mai multe infracţiuni progresive, 
aşa încât din analiza conţinutului lor se poate ajunge, pe calea 
generalizării elementelor comune, la o definiţie corespunzătoare. 

Infracţiunea progresivă este definită ca fiind acea 
infracţiune a cărei latură obiectivă, după ce a atins momentul 
consumativ corespunzător unei anumite infracţiuni, se 
amplifică succesiv, fără intervenţia făptuitorului, fie prin 
agravarea urmării produse, fie prin producerea de noi urmări 
vătămătoare, corespunzătoare unei infracţiuni mai grave (de 
exemplu infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte – art.188 C. P.) 

Elementul material al infracţiunii progresive este identic cu 
acela al infracţiunii de bază, constând în acţiunea sau inacţiunea 
constitutivă a acesteia. 

De menţionat că amplificarea rezultatului constituie 
caracteristica esenţială a infracţiunii progresive. Pentru ca 
amplificarea rezultatului să dea naştere infracţiunii progresive este 
necesar, pe de o parte, ca posibilitatea amplificării urmărilor să 
rezulte din cuprinsul textului de incriminare şi, pe de altă parte, ca 
rezultatul amplificat să atribuie faptei care l-a produs o încadrare 
juridică deosebită, mai grea decât aceea pe care i-o conferea 
rezultatul iniţial. 

Producerea rezultatului amplificat poate să urmeze imediat 
ori, după o perioadă relativ scurtă de la săvârşirea acţiunii sau 
inacţiunii, dar el poate surveni şi mai târziu, uneori chiar după 
trecerea unui mare interval de timp de la comiterea infracţiunii de 
bază. 

În cazul infracţiunilor progresive, atunci când data 
executării de către făptuitor a actelor materiale ce caracterizează 
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latura obiectivă nu coincide cu data producerii definitive a 
rezultatului, s-a pus problema de a şti în raport cu care dintre cele 
două momente (al executării acţiunii, inacţiunii sau al producerii 
definitive a urmării socialmente periculoase) devin incidente 
dispoziţiile legii penale, în sancţionarea făptuitorului. 

Astfel, dacă după săvârşirea actelor de executare, dar 
înainte de producerea rezultatului a intervenit o lege mai 
nefavorabilă inculpatului, potrivit art. 6 C. P. nu se va aplica legea 
penală nouă, deoarece infracţiunea a fost comisă, în accepţiunea 
de activitate infracţională, sub incidenţa legii vechi, care îi este mai 
favorabilă. 

Dacă acţiunea sau inacţiunea ce caracterizează 
infracţiunea de bază s-a săvârşit în timpul minorităţii, dar rezultatul 
mai grav, propriu infracţiunii progresive s-a produs după ce 
făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani, răspunderea penală a 
acestuia se va face potrivit regulilor de sancţionare a infractorului 
minor. 

În cazul în care activitatea fizică de săvârşire a infracţiunii 
s-a terminat înainte de intervenirea amnistiei sau de acordarea 
graţierii, iar rezultatul amplificat s-a produs ulterior, făptuitorul va 
beneficia, după caz, de amnistie sau de graţiere. 

În privinţa termenului de prescripţie a răspunderii penale la 
o infracţiune progresivă, în doctrina penală mai nouă s-au conturat 
două puncte de vedere: primul care susţine că acesta poate fi 
calculat de la data când a luat sfârşit activitatea fizică, iar nu din 
momentul în care procesul de amplificare a rezultatului s-a 
încheiat, iar cel de-al doilea promovează ideea că începerea 
prescripţiei răspunderii penale va fi aceea a comiterii acţiunii şi a 
producerii rezultatului provizoriu considerat, chiar dacă a trecut o 
perioadă de timp până la producerea lui.  

Forma de vinovăţie a infracţiunii progresive poate fi intenţia, 
culpa sau praeterintenţia. Încadrarea juridică a faptei va fi dată, 
însă, în raport cu rezultatul produs, în toate cazurile când 
încadrarea este condiţionată de producerea unui anumit rezultat. 

– Infracţiunea de obicei 
Codul penal nu defineşte infracţiunea de obicei, dar în 

partea sa specială, cât şi în alte legi cu dispoziţii penale sunt 
suficiente norme de incriminare a unei asemenea forme a unităţii 
legale de infracţiune. 
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Pornindu-se de la elementele comune ce pot fi desprinse 
din aceste incriminări, în doctrina penală infracţiunea de obicei a 
fost definită ca fiind acea infracţiune ce se săvârşeşte prin 
repetarea faptei incriminate de un număr suficient  de mare 
pentru ca, prin această repetare, să rezulte că făptuitorul 
desfăşoară activitatea infracţională respectivă de obicei, din 
obişnuinţă sau ca îndeletnicire. 

Din definiţie rezultă că elementul material al infracţiunii de 
obicei constă într-o acţiune-inacţiune interzisă de lege, care 
trebuie să întrunească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: să 
fie alcătuită din mai multe acte materiale; aceste acte materiale, 
considerate de sine stătător, să nu aibă caracter penal propriu; în 
fine, actele materiale să fie săvârşite în mod repetat în condiţii din 
care să rezulte că reprezintă un obicei ori constituie o îndeletnicire. 

Repetarea actelor materiale este, neîndoielnic o 
caracterizare generală a tuturor infracţiunilor de obicei, dar prin 
simpla repetare a actului material nu se realizează nici obişnuinţa, 
nici îndeletnicirea cerute explicit ori implicit prin normele de 
incriminare, deoarece acestea presupun o mai mare frecvenţă şi 
coeziune a actelor materiale ce alcătuiesc acţiunea tipică. Cât 
priveşte numărul de acte necesare pentru constituirea infracţiunii, 
legea nu face nici o precizare şi nici nu ar fi fost posibil pentru ca 
noţiunile de săvârşire „în mod repetat” sau „ca îndeletnicire” 
prezintă, de la caz la caz, un specific, o particularitate, care 
exclude o rezolvare apriorică. De altfel, nici obişnuinţa, nici 
îndeletnicirea nu rezultă numai din numărul actelor, ci şi în modul 
în care ele s-au succedat în timp, adică din intervalele ce le 
separă, care nu trebuie să fie prea lungi, precum şi caracterul mai 
mult sau mai puţin sistematic al repetărilor. 

Cerinţa repetării actelor, în condiţii de obişnuinţă sau 
îndeletnicire, rezultă întotdeauna din conţinutul legal al infracţiunii. 
Cel mai adesea este exprimată prin anumiţi termeni care definesc 
acţiunea (de exemplu, art. 240 alin. 2 C. P. incriminează 
„organizarea sau îngăduirea în mod obişnuit a jocurilor de noroc”) 
ori rezultă din examinarea întregului conţinut al incriminării (de 
exemplu, prostituţia – art. 234 C. P.). 

Odată ce actele materiale s-au repetat suficient şi în 
condiţii de natură să exprime obişnuinţa sau îndeletnicirea, 
infracţiunea de obicei se consumă. 
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Dacă după atingerea momentului consumativ, autorul 
continuă a săvârşi acte de acelaşi fel, asemenea acte, indiferent 
de numărul lor, se integrează în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, 
care se va epuiza atunci când făptuitorul va comite ultimul act 
material similar celor care l-au precedat. 

Activităţii specifice infracţiunii de obicei i se poate pune 
capăt fie în mod voit, de către autor, fie în mod silit, de către 
organele juridice. 

Aplicarea legii penale în sancţionarea făptuitorului ce a 
comis o infracţiune de obicei, se va face, ca şi la infracţiunea 
continuă ori cea continuată, ţinându-se seama de momentul 
epuizării, dar cu anumite diferenţieri determinate de faptul că 
actele materiale ce compun infracţiunea de obicei nu au un 
caracter penal propriu. 

2. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 

a) Noţiunea de pluralitate de infracţiuni 
Spre deosebire de pluralitatea de infractori, care se referă 

la situaţia când la săvârşirea uneia sau aceleiaşi infracţiuni iau 
parte mai multe persoane, pluralitatea de infracţiuni se referă la 
situaţia când aceeaşi persoană săvârşeşte două sau mai multe 
infracţiuni de acelaşi fel sau diferite. Într-o formulare mai simplă, 
inspirată din art. 46 C. P., putem defini această instituţie ca fiind 
situaţia în care o persoană a săvârşit două sau mai multe 
infracţiuni înainte de a fi fost condamnată definitiv pentru vreuna 
din ele sau a săvârşit o nouă infracţiune, după ce a fost 
condamnată definitiv pentru o alta comisă anterior. 

Legiuitorul a creat un cadru legal al materiei pluralităţii de 
infracţiuni în art. 47-54 C. P., care reglementează formele acesteia 
şi sistemele de sancţionare corespunzătoare fiecărei forme în 
parte, în funcţie de structura şi caracteristicile sale. 

 
b) Formele pluralităţii de infracţiuni 
În cadrul legal al pluralităţii de infracţiuni se pot delimita 

două forme de bază: concursul de infracţiuni şi recidiva, la care se 
adaugă o a treia formă cunoscută în doctrina penală sub 
denumirea de pluralitate intermediară, care este impusă de modul 
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de reglementare a celor două forme de bază şi consacrată de 
altfel expres în reglementarea privitoare la pluralitatea de 
infracţiuni, în art. 52 C. P., cu nota marginală „pedeapsa în unele 
cazuri când nu există recidivă”. 

Prin urmare, formele pluralităţii de infracţiuni sunt: 
concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară. 

 
A. CONCURSUL DE INFRACŢIUNI 
 
a) Definiţia şi condiţiile generale ale concursului de 

infracţiuni  
În literatura de specialitate cât şi în legislaţia penală în 

vigoare, concursul de infracţiuni este o formă a pluralităţii de 
infracţiuni şi constă în existenţa a două sau mai multe 
infracţiuni, săvârşite de aceeaşi persoană, mai înainte de a fi 
intervenit o condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele. 

Concursul de infracţiuni exprimă, de regulă, un grad mărit 
de pericol social al infracţiunii, acest grad fiind mai ridicat pe 
măsura creşterii numărului infracţiunilor concurente. 

Condiţiile generale de existenţă ale concursului de 
infracţiuni:  

– săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. Concursul 
de infracţiuni presupune, în primul rând, săvârşirea a două sau mai 
multe infracţiuni. Această condiţie poate fi înţeleasă numai prin 
raportare la definiţia materială a infracţiunii şi la conceptul de 
conţinut al infracţiunii. Prin urmare, faptele trebuie să întrunească 
trăsăturile esenţiale şi elementele constitutive ale infracţiunii. Nu 
are relevanţă natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, ele 
putând fi de aceeaşi natură (furt + furt), de natură diferită (omor + 
viol) sau cu un grad de pericol social diferit (atentat care pune în 
pericol securitatea naţională + furt simplu). 

Când faptele au aceeaşi natură (mai multe infracţiuni de 
înşelăciune sau de furt) concursul este denumit omogen, iar când 
natura faptelor este diferită (în concurs se reunesc trei infracţiuni 
care aparţin unor grupe diferite: fals, violare de domiciliu, ultraj), 
poartă denumirea de concurs eterogen.

Concursul omogen nu trebuie confundat cu infracţiunea 
continuată, cu care se aseamănă sub aspectul materialităţii 
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faptelor. Deosebirea dintre acestea apare în planul subiectiv al 
activităţii desfăşurate. În cazul infracţiunii continuate acţiunile 
succesive, identice sau similare, sunt comise în baza aceleiaşi 
rezoluţii infracţionale în timp ce în ipoteza concursului fiecare 
infracţiune are la bază o hotărâre infracţională proprie. 

Infracţiunile în cazul concursului pot fi săvârşite atât în 
forma consumată, cât şi a tentativei pedepsibile. De asemenea, 
ele pot fi comise unele cu intenţie, altele din culpă sau cu intenţie 
depăşită. 

– infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană. 
Identitatea subiectului activ al infracţiunilor comise este o condiţie 
fără de care concursul de infracţiuni este de neconceput. Nu are 
relevanţă dacă făptuitorul a săvârşit cele două sau mai multe 
infracţiuni în calitate de autor, instigator sau complice, dacă a 
acţionat singur sau împreună cu alte persoane. 

– infracţiunile să fie comise înainte de a interveni o 
condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele. Această 
condiţie cerută pentru existenţa concursului de infracţiuni 
constituie trăsătura esenţială care deosebeşte concursul de 
infracţiuni de celelalte forme ale pluralităţii de infracţiuni (recidiva 
sau pluralitatea intermediară).  

Există concurs numai dacă se va stabili că faptele au fost 
comise înainte de a se fi pronunţat o hotărâre definitivă de 
condamnare, indiferent de momentul urmăririi lor. 

Hotărârea de condamnare se consideră definitivă când, 
potrivit legii, nu mai poate fi atacată cu apel sau recurs. De aceea, 
infracţiunea comisă în intervalul de timp de la pronunţarea hotărârii 
de condamnare de către instanţa de fond şi până la expirarea 
termenului de apel sau de recurs este concurentă cu infracţiunea 
pentru care s-a pronunţat acea condamnare. 

Prin excepţie, există concurs de infracţiuni şi atunci când o 
infracţiune a fost săvârşită ulterior rămânerii definitive a unei 
hotărâri de condamnare, dacă hotărârea respectivă a fost 
desfiinţată prin exercitarea unei căi extraordinare de atac (recurs 
în anulare, revizuire, contestaţie în anulare), deoarece în 
asemenea caz, neexistând hotărârea de condamnare, condiţiile 
concursului sunt realizate. 
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– infracţiunea săvârşită sau cel puţin două dintre ele să 
fie supuse judecării. Pentru a fi în prezenţa concursului de 
infracţiuni este necesar ca două dintre infracţiunile săvârşite de 
aceeaşi persoană să-şi păstreze caracterul penal şi să poată 
atrage răspunderea penală a făptuitorului. Astfel dacă în legătură 
cu o faptă, dintre cele două săvârşite de făptuitor, se constată 
existenţa unor cauze care înlătură caracterul penal (legitima 
apărare, cazul fortuit, eroarea de fapt etc.) sau dacă intervine 
ulterior o cauză care înlătură răspunderea penală (amnistia, 
prescripţia, lipsa plângerii etc.), nu există concurs de infracţiuni 
întrucât, a rămas o singură infracţiune susceptibilă de a fi supusă 
judecăţii. Acelaşi efect îl produce şi intervenţia unor cauze de 
nepedepsire generale (desistarea sau împiedicarea rezultatului) 
sau speciale (de exemplu, bigamia art. 227 alin. 3 C. P.). Dacă 
făptuitorul a săvârşit o infracţiune de furt şi alta de viol însă la 
aceasta din urmă a desistat, el va urma să răspundă numai pentru 
infracţiunea de furt, pentru cea de viol va fi apărat de pedeapsă 
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 36 C. P. 

 
b) Formele concursului de infracţiuni  
Concursul de infracţiuni se prezintă sub două forme, în 

raport cu modul în care se săvârşesc infracţiunile concurente şi 
anume: concursul real şi concursul ideal sau formal de infracţiuni. 

– Concursul real de infracţiuni. Potrivit dispoziţiilor art. 47 
lit. a C. P., există concurs real de infracţiuni când două sau 
mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, 
prin două ori mai multe acţiuni sau inacţiuni, înainte de a fi 
condamnată definitiv pentru vreuna din ele. 

Această formă a concursului se caracterizează prin 
împrejurarea că cele două sau mai multe infracţiuni care îl 
alcătuiesc sunt săvârşite prin două sau mai multe acţiuni sau 
inacţiuni distincte, adică prin tot atâtea acţiuni sau inacţiuni care 
prezintă fiecare în parte conţinutul unei infracţiuni de sine 
stătătoare. 

Infracţiunile ce constituie un concurs real se săvârşesc de 
obicei în locuri diferite – datorită acţiunilor deosebite – nefiind 
exclusă şi posibilitatea săvârşirii lor în acelaşi loc. 
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Modul specific de constituire a concursului real oferă 
posibilitatea ca unele infracţiuni să apară în formă consumată, altele 
în forma tentativei sau sub forma unor acte diferite de participaţie 
(coautorat, complicitate, instigare), raportate la fapte distincte. 

De principiu, infracţiunile, în cazul concursului real, pot fi 
comise cu orice formă de vinovăţie.  

După cum există ori nu o legătură între infracţiunile 
concurente, concursul real se prezintă sub două modalităţi şi 
anume: concursul simplu şi concursul de conexitate. 

Există concurs real simplu când între infracţiunile care îl 
compun nu se identifică o legătură obiectivă. De pildă, făptuitorul 
comite o infracţiune de furt iar ulterior săvârşeşte o ucidere din 
culpă. 

Suntem în prezenţa unui concurs real de conexitate în 
toate împrejurările în care între infracţiunile concurente există o 
legătură, o conexitate. 

– Concursul ideal (formal) de infracţiuni. Există 
concurs ideal (formal) de infracţiuni, când o acţiune sau o 
inacţiune săvârşită de aceeaşi persoană, din cauza 
împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a 
produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni. 
Concursul ideal este reglementat în art. 47 lit. b C. P. 

Ceea ce caracterizează şi diferenţiază concursul ideal de 
concursul real este faptul că în cazul concursului ideal, cele două 
sau mai multe infracţiuni care îl compun se realizează prin 
săvârşirea unei acţiuni sau inacţiuni unice care, conjugată cu 
diverse împrejurări în care are loc şi cu diferite consecinţe pe care 
le produce, constituie elemente caracteristice obiective şi 
subiective ale mai multor infracţiuni (de exemplu o persoană dă foc 
la o locuinţă în care se află mai multe persoane; prin această 
acţiune unică pot fi întrunite elementele constitutive a mai multor 
infracţiuni aflate în concurs ideal – distrugere, omor, eventual 
tentativă de omor). 

Infracţiunile ce compun concursul ideal pot fi de natură 
diferită sau de aceeaşi natură.  

Interesul deosebirii concursului ideal de cel real, nu se 
manifestă sub aspectul aplicării pedepsei (tratamentul juridic fiind 
acelaşi), ci al competenţei şi al autorităţii lucrului judecat. 
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Infracţiunile ce intră în compunerea concursului ideal fiind 
indivizibile, trebuie urmărite deodată, iar instanţa competentă să le 
judece este aceea în a cărei competenţă revine infracţiunea cea 
mai gravă. 

Infracţiunile ce formează concursul ideal pot fi comise cu 
intenţie ori din culpă. 

 
c) Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni 
 
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni 
Potrivit art. 48 C. P., în caz de concurs real de infracţiuni se 

stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte, iar din 
acestea se aplică pedeapsa, în una din următoarele modalităţi: 

– când s-au stabilit numai pedepse privative de 
libertate: 

a) se aplică pedeapsa cea mai grea stabilită pentru una din 
infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei 
special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se 
poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăşească 
totalul duratei pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi 
nici maximul general al pedepsei imediat superioare; 

b) se aplică o pedeapsă care reprezintă totalul pedepselor 
stabilite pentru infracţiunile concurente, fără ca pedeapsa 
rezultantă să poată depăşi maximul general al pedepsei imediat 
superioare; 

– când s-au stabilit numai pedepse cu amenda: 
a) se aplică amenda cea mai mare stabilită pentru una din 

infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei 
special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se 
poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăşească 
totalul pedepselor cu amenda, stabilite de instanţă pentru 
infracţiunile concurente şi nici maximul general al amenzii; 

b) se aplică o amendă care reprezintă totalul amenzilor 
stabilite pentru infracţiunile concurente, fără ca amenda rezultantă 
aplicată să poată depăşi maximul general al amenzii; 

– când s-au stabilit pedepse privative de libertate şi 
pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa privativă de libertate, 
potrivit lit. a pct. 1, la care se poate adăuga amenda, în total 
sau în parte.  



 112

Dacă vreuna din pedepsele stabilite pentru infracţiunile 
concurente este detenţiunea pe viaţă, se aplică această 
pedeapsă. 

Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică şi în cazul când 
pentru una sau pentru toate infracţiunile concurente s-a pronunţat 
o hotărâre de condamnare definitivă. 

Pedeapsa complementară şi măsurile de siguranţă în 
caz de concurs de infracţiuni 

Conform art. 49 C. P., dacă pentru una din infracţiunile 
concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se 
aplică alături de pedeapsa privativă de libertate. De asemenea, 
alin. 2 prevede că pedepsele complementare de natură diferită sau 
chiar de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, se aplică alături 
de pedeapsa privativă de libertate. 

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de 
aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, se aplică cea mai grea dintre 
acestea (alin. 3). 

Măsurile de siguranţă de aceeaşi natură în cazul 
infracţiunilor concurente se iau o singură dată, iar dacă sunt de 
natură diferită, se cumulează (alin. 4). 

Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni săvârşit 
de persoana juridică 

Potrivit art. 54 alin. 1 C. P., în caz de concurs de infracţiuni 
săvârşit de persoana juridică, se aplică amenda până la maximul 
special prevăzut în art. 80 alin. 2 sau 3 C.P. pentru infracţiunea 
cea mai gravă, care poate fi majorată cu o pătrime. 

 
B. RECIDIVA 
 
a) Definiţie 
Potrivit art. 50 alin.1 C.P., recidivă există în următoarele 

cazuri: 
 
Recidiva postcondamnatorie 
1) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de 

condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cuprinsă între un 
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an şi cinci ani, condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă 
infracţiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de 
libertate mai mare de un an, înainte de începerea executării 
pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare; 

2) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de 
condamnare la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de cinci 
ani, condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune pentru 
care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 
un an, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul 
executării acesteia sau în stare de evadare. 

 
Recidiva postexecutorie 
3) când, după executarea unei pedepse privative de 

libertate cuprinse între un an şi cinci ani, condamnatul săvârşeşte 
cu intenţie o nouă infracţiune pentru care legea prevede o 
pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an; 

4) când, după executarea unei pedepse privative de 
libertate mai mare de cinci ani, condamnatul săvârşeşte cu intenţie 
o nouă infracţiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă 
de libertate mai mare de un an. 

Conform alin. 2 există recidivă şi în cazurile în care una 
dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detenţiunea pe 
viaţă. 

La alin. 3 se prevede că pentru stabilirea stării de recidivă 
se ţine seama şi de hotărârea de condamnare pronunţată în 
străinătate pentru o faptă prevăzută şi de legea română, dacă 
hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. 

 
b) Termenii recidivei
– primul termen al recidivei este format dintr-o 

condamnare definitivă, fie la pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă, fie la o pedeapsă privativă de libertate, cuprinsă 
între un an şi cinci ani sau mai mare de cinci ani; 

–   cel de-al doilea termen este format din săvârşirea din 
nou a unei infracţiuni pentru care legea prevede o 
pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. 
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c) Condiţiile de existenţă ale recidivei 
Recidiva presupune anumite condiţii, în absenţa cărora 

pluralitatea de infracţiuni poate fi încadrată în reglementarea 
concursului de infracţiuni, ori a dispoziţiilor art. 52 C. P. 

Din normele penale în vigoare rezultă următoarele condiţii 
generale necesare pentru a se realiza starea de recidivă. 

O primă condiţie o constituie existenţa unei condamnări 
definitive la pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori la o pedeapsă 
privativă de libertate cuprinsă între un an şi cinci ani sau mai mare 
de cinci ani, pronunţată sau pronunţate pentru infracţiuni 
intenţionate, care formează primul său termen. Aşadar hotărârea 
de condamnare trebuie să aibă caracter definitiv. Săvârşirea unei 
noi infracţiuni după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, care 
nu a intrat în puterea lucrului judecat, atrage regulile concursului 
de infracţiuni, şi nu ale recidivei. 

De asemenea, nu există stare de recidivă dacă noua 
infracţiune s-a săvârşit după ce hotărârea definitivă a fost casată 
în urma recursului cu trimitere pentru o nouă judecare şi înainte ca 
o nouă hotărâre definitivă să se fi pronunţat în această cauză. 

O a doua condiţie o constituie săvârşirea unei noi 
infracţiuni. Starea de recidivă presupune ca după condamnarea 
definitivă (indiferent dacă s-a executat ori nu pedeapsa), făptuitorul 
să săvârşească o nouă infracţiune pentru care legea prevede o 
pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. Condamnarea 
anterioară constituie doar o premisă de care depinde existenţa 
recidivei, lăsând deschisă posibilitatea apariţiei sale. Ea se naşte 
numai cu săvârşirea celei de-a doua infracţiuni care formează cel 
de-al doilea termen al său. 

Noua infracţiune poate să constea într-o faptă consumată, 
într-o tentativă pedepsibilă sau într-un act de participare la o faptă 
prevăzută de legea penală, toate aceste situaţii semnificând 
săvârşirea unei infracţiuni, în sensul prevăzut de art. 158 C. P. 

A treia condiţie este ca atât condamnarea anterioară cât 
şi noua infracţiune să privească acelaşi făptuitor. Recidiva, ca 
formă a pluralităţii de infracţiuni, presupune ca cei doi termeni să 
fie realizaţi de acelaşi făptuitor. 

Făptuitorul, în raport cu cei doi termeni, poate fi autor sau 
coautor în săvârşirea unei infracţiuni şi instigator sau complice în 
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comiterea alteia, cu condiţia ca în toate aceste situaţii să se 
realizeze prevederile legii, atât în ce priveşte prima condamnare, 
cât şi noua infracţiune comisă. 

 
d) Modalităţile recidivei 
Cele mai cunoscute modalităţi sunt: recidiva după 

condamnare şi recidiva după executare; recidiva generală şi 
recidiva specială; recidiva mare şi recidiva mică; recidiva 
temporară şi recidiva perpetuă; recidiva absolută şi recidiva 
relativă; recidiva cu efect unic şi recidiva cu efecte progresive; 
recidiva teritorială şi recidiva internaţională. 

Recidiva după condamnare sau recidiva post-
condamnatorie există în cazul săvârşirii, din nou, a unei 
infracţiuni mai înainte ca infractorul să fi executat în întregime 
pedeapsa la care a fost anterior condamnat. 

Recidiva după executare sau post-executorie este 
atunci când săvârşirea, din nou, a unei infracţiuni are loc după ce 
infractorul a executat în întregime pedeapsa anterioară (pedeapsa 
privativă de libertate). 

Recidiva generală înseamnă săvârşirea, mai înainte, a 
unei infracţiuni de o anumită natură (exemplu, viol) şi săvârşirea 
după condamnare sau după executarea pedepsei privative de 
libertate a unei noi infracţiuni de altă natură (exemplu, tâlhăria). 

Prin recidiva specială se înţelege situaţia când cele două 
sau mai multe infracţiuni ce formează termenii ei sunt de aceeaşi 
natură (exemplu, înşelăciune-înşelăciune). 

Recidiva este denumită absolută, atunci când existenţa ei 
nu este condiţionată de gravitatea primei condamnări şi relativă 
atunci când pedeapsa anterioară trebuie să fie de o anumită 
gravitate pentru a dovedi perseverenţa infracţională a făptuitorului. 

Prin recidiva mare se înţelege săvârşirea de infracţiuni 
grave, atât în ceea ce priveşte infracţiunea care formează primul 
termen cât şi cea care constituie al doilea termen al recidivei. 

Prin recidiva mică se înţelege săvârşirea de infracţiuni 
uşoare, în cadrul primului termen şi de infracţiuni mai grave după 
condamnare sau după executarea pedepsei (al doilea termen).  

Recidiva cu efect unic este aceea ale cărei efecte sunt 
aceleaşi ori de câte ori s-ar repeta starea de recidivă. Recidiva cu 
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efecte progresive este aceea ale cărei consecinţe se agravează 
progresiv cu fiecare nouă recidivă. 

Recidiva se numeşte teritorială atunci când existenţa ei 
este condiţionată de cerinţa ca primul său termen să fie o hotărâre 
de condamnare pronunţată de o instanţă naţională, spre deosebire 
de recidiva internaţională la care primul termen poate fi o 
condamnare pronunţată în străinătate. 

 
e) Sancţiunea în caz de recidivă 
Potrivit art. 51 alin 1 C. P. în cazul recidivei după 

condamnare prevăzută în art. 50 alin. (1) lit. a), se aplică regulile 
concursului de infracţiuni. Dacă cel condamnat a executat o parte 
din pedeapsă, regulile concursului de infracţiuni se aplică ţinând 
seama de pedeapsa care a mai rămas de executat. 

Alin 2 prevede, că în cazul recidivei după condamnare 
prevăzute în art. 50 alin. (1) lit. b), pedeapsa stabilită pentru 
infracţiunea săvârşită ulterior şi pedeapsa aplicată pentru 
infracţiunea anterioară se cumulează, fără a se putea depăşi 
maximul general al pedepsei imediat superioare. Dacă cel 
condamnat a executat o parte din pedeapsă, cumulul se face între 
pedeapsa ce a mai rămas de executat şi pedeapsa aplicată pentru 
infracţiunea săvârşită ulterior. 

În cazul recidivei după executare, prevăzute în art. 50 alin. 
(1) lit. c) şi d), se aplică o pedeapsă care poate fi sporită cu 10 ani, 
în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare. 

 
f) Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă 
Art. 52 C. P. prevede că atunci când după condamnarea 

definitivă cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune, înainte de 
începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în 
stare de evadare, şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege 
pentru starea de recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor 
concursului de infracţiuni. 

 
g) Condamnări care nu atrag starea de recidivă 
În conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1, la stabilirea 

stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare 
privitoare la: 

1) infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii; 
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2) infracţiunile săvârşite din culpă; 
3) infracţiunile amnistiate; 
4) faptele care nu mai sunt prevăzute ca infracţiuni de 

legea penală. 
Potrivit alin.2, nu se ţine seama de condamnările pentru 

care a intervenit reabilitarea sau în cazul cărora s-a împlinit 
termenul de reabilitare. 

 
h) Pedeapsa pentru persoana juridică în caz de recidivă 
În cazul în care persoana juridică a mai fost condamnată 

anterior definitiv pentru o infracţiune, se aplică dispoziţiile art 54 
alin. 1 C. P. (amenda până la maximul special prevăzut în art. 80 
alin. (2) sau (3) pentru infracţiunea cea mai gravă, care poate fi 
majorat cu o pătrime), dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea 
anterioară nu a fost executată. Dacă pedeapsa anterioară a fost 
executată, se aplică pedeapsa amenzii până la maximul special 
prevăzut în art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o 
treime. 

De asemenea, potrivit alin. 3, pedepsele complementare se 
pot cumula. 

 
C. PLURALITATEA INTERMEDIARĂ 
 
Există pluralitatea intermediară de infracţiuni în cazul în 

care după condamnarea definitivă a infractorului pentru o 
infracţiune săvârşită anterior, acesta săvârşeşte din nou o 
infracţiune, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul 
executării acesteia sau în stare de evadare şi nu sunt îndeplinite 
condiţiile cerute de lege pentru existenţa stării de recidivă. 

Prin urmare, este vorba de o pluralitate de infracţiuni care 
nu constituie concurs de infracţiuni, întrucât infractorul a fost 
condamnat definitiv pentru o infracţiune şi apoi, înainte de 
începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în 
stare de evadare, săvârşeşte din nou o infracţiune, fără a fi însă 
îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru existenţa recidivei. 

De pildă, va fi pluralitate intermediară de infracţiuni în 
situaţia în care făptuitorul a fost condamnat definitiv pentru o 
infracţiune din culpă însă ulterior, înainte de terminarea executării 
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pedepsei pentru acea infracţiune, săvârşeşte o infracţiune 
intenţionată pentru care legea penală prevede pedeapsa închisorii 
mai mare de un an. În exemplul formulat nu există concurs pentru 
că a intervenit o condamnare definitivă dar nu există nici recidivă, 
întrucât prima infracţiune este comisă fără intenţie. 

În cazul pluralităţii intermediare de infracţiune se aplică, în 
sancţionarea infractorului, regulile de la concursul de infracţiuni 
potrivit art. 52 şi 48 C. P. 
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CAPITOLUL IV 

PPLLUURRAALLIITTAATTEEAA  DDEE  IINNFFRRAACCTTOORRII..  
PPAARRTTIICCIIPPAAŢŢIIAA  PPEENNAALLĂĂ  

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE 
INFRACTORI 

a) Noţiune 
Prin pluralitate de infractori, ştiinţa dreptului penal 

desemnează situaţia în care aceeaşi infracţiune este săvârşită 
prin conjugarea eforturilor a două sau mai multe persoane. 

Nu trebuie să se facă confuzie cu pluralitatea de infracţiuni. 
În cazul pluralităţii de infracţiuni aceeaşi persoană săvârşeşte 
două sau mai multe infracţiuni, iar în cazul pluralităţii de infractori, 
dimpotrivă, aceeaşi infracţiune este săvârşită de două sau mai 
multe persoane.  

 
b) Formele pluralităţii de infractori 
Pluralitatea de infractori se poate realiza în trei forme 

diferite: pluralitatea naturală (necesară), pluralitatea constituită 
(legală) şi pluralitatea ocazională (participaţia penală). 

 
Pluralitatea naturală 
Este o formă a pluralităţii de infractori ce există în 

cazul unor infracţiuni care, prin natura lor, nu pot fi săvârşite 
decât de mai multe persoane. Aparţin acestei categorii 
infracţiunile de subminarea puterii de stat (art. 283 C. P.), incestul 
(art. 222 C. P.), bigamia (art. 227 C. P.), perversiunea sexuală (art. 
220 C. P.), jocul de noroc (art. 240 C. P.), încăierarea (art. 366 C. 
P.) etc. Nu se cere însă ca toate persoanele să acţioneze cu 
vinovăţie la săvârşirea infracţiunii. Astfel, în caz de bigamie, e 
posibil ca unul dintre parteneri să nu ştie că are de-a face cu o 
persoană căsătorită. 
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Pluralitatea naturală de infractori nu este reglementată prin 
norme cu caracter general. Faptele cu pluralitate naturală de 
subiecţi activi au fost special incriminate şi sancţionate ca atare, în 
condiţiile specifice fiecărei infracţiuni. 

Ceea ce este caracteristic pluralităţii naturale este faptul că 
fiecare participant la săvârşirea faptei este privit ca autor al 
infracţiunii, alături de ceilalţi făptuitori şi răspunde de rezultatul 
produs. 

 
Pluralitatea constituită 
Este o formă a pluralităţii de infractori, care constă în 

simplul fapt, incriminat de lege, de a alcătui, a forma o 
grupare de persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni. De 
exemplu, complotul (art. 286 C. P.), constituirea de structuri 
informative ilegale (art.287 C. P.), constituirea unui grup 
infracţional organizat (art. 354 C. P.), asocierea pentru săvârşirea 
de infracţiuni (art. 355 C. P.) etc.  

Această pluralitate este creată prin voinţa legiuitorului, 
fiindcă scopul urmărit de cei care s-au asociat prezintă un pericol 
social mai mare (pentru săvârşirea de infracţiuni). În literatura 
juridică s-a subliniat că lupta împotriva fenomenului infracţional 
trebuie să lovească în manifestările ilegale chiar în forma lor 
embrionară, pentru ca pericolul latent pe care îl prezintă să fie 
împiedicat de a evolua către un rău efectiv. 

 
Pluralitatea ocazională (participaţia penală) 
Există această formă a pluralităţii de infractori când o 

infracţiune, prin conţinutul ei legal, se poate săvârşi de o 
singură persoană, dar se comite în concret şi ocazional de 
mai multe persoane, fiecare participând cu acte care pot fi de 
natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. 

În cadrul acestei forme, cooperarea mai multor persoane la 
săvârşirea aceleiaşi infracţiuni este determinată, în general, de 
nevoia unei mai lesnicioase executări a faptei, mai ales atunci 
aceasta presupune efectuarea de operaţii multiple şi complexe. 

Pluralitatea ocazională, spre deosebire de celelalte forme 
ale pluralităţii de infractori, cunoaşte o reglementare amplă în 
partea generală a Codului Penal. 
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2. PARTICIPAŢIA PENALĂ 

a) Noţiune şi caracterizare 
Participaţia penală este acea pluralitate de infractori ce 

se realizează atunci când, deşi o faptă poate fi săvârşită de o 
singură persoană ori de un număr determinat de persoane (ca 
în cazul pluralităţii constituite sau naturale), ea este săvârşită 
ocazional de un număr mai mare de persoane, decât acela 
care este necesar potrivit naturii faptei. 

Spre deosebire de celelalte forme ale pluralităţii de 
infractori, pluralitatea ocazională sau participaţia nu este 
determinată de natura faptei sau de condiţiile în care aceasta ar 
putea fi realizată, ci are caracter întâmplător, ocazional, fiind 
determinată de anumite condiţii concrete, în care realizarea prin 
cooperare a unei infracţiuni apare ca mai avantajoasă sub raportul 
săvârşirii sau a ascunderii urmelor ei. 

În cazul infracţiunilor intenţionate, participaţia penală apare 
ca o conlucrare cu intenţie a două sau mai multor persoane la 
săvârşirea aceleiaşi infracţiuni. Orice contribuţie neintenţionată 
este în acest caz incompatibilă cu ideea de participaţie penală. La 
infracţiunile din culpă, participaţia apare ca o contribuţie 
involuntară, din culpă a două sau mai multe persoane la 
săvârşirea în mod nemijlocit a unei fapte prevăzute de legea 
penală. 

Participaţia penală se prezintă sub mai multe forme, în 
raport cu natura contribuţiei pe care diferiţi participanţi o au la 
săvârşirea faptei. Aceste forme corespund deci diferitelor moduri 
de cooperare la săvârşirea infracţiunii. 

 
b) Felurile participaţiei penale 
În ştiinţa dreptului penal se fac mai multe clasificări 

privitoare la felurile participaţiei penale. 
Astfel, în funcţie de atitudinea psihică a participanţilor 

putem avea participaţie proprie, când toţi participanţii acţionează 
cu o poziţie subiectivă identică şi anume cu intenţie ori din culpă, 
precum şi participaţie improprie, când unul dintre participanţi 
(autorul) săvârşeşte fapta prevăzută de legea penală din culpă sau 
fără vinovăţie, iar ceilalţi – instigatorul, complicele, determină, 
înlesnesc sau ajută în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea ei. 
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După felul contribuţiei participanţilor, se distinge 
participaţia omogenă, atunci când toţi participanţii contribuie la 
săvârşirea infracţiunii, în aceeaşi calitate (coautori) şi participaţie 
eterogenă, în cazul în care participanţii prestând o contribuţie 
diferenţiată, cooperează la comiterea faptei prevăzută de legea 
penală în calităţi diferite (instigator, complice). 

După felul participării se remarcă, participaţie spontană, 
la care contribuţia e dată de participanţi în mod spontan, în timpul 
executării faptei, fără o înţelegere prealabilă şi participaţie 
preordinată, la care contribuţia este dată în urma unei înţelegeri 
prealabile. 

După momentul în care este dată contribuţia la săvârşirea 
infracţiunii, avem participaţie anterioară, la care contribuţia este 
dată înainte de a se trece la executarea faptei şi participaţie 
concomitentă, când contribuţia este dată în timpul executării 
faptei. 

 
c) Condiţiile generale ale participaţiei penale
Aşa după cum rezultă din dispoziţiile art. 37-44, pentru 

existenţa participaţiei penale, este necesară existenţa mai multor 
condiţii şi anume: 

– Unitatea de faptă prevăzută de legea penală, ceea ce 
presupune săvârşirea unei fapte prevăzute ca infracţiune de către 
legislaţia noastră penală. 

După câte se poate observa, textul art. 37 C. P. consideră 
participanţi persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală. 

Fapta prevăzută de legea penală poate fi în forma 
consumată, în cea a tentativei sau chiar a actelor pregătitoare, 
dacă acestea din urmă sunt incriminate de legea penală. Cu alte 
cuvinte, două sau mai multe persoane pot coopera pentru 
săvârşirea unei infracţiuni de furt, de omor, dar şi la pregătirea 
unei infracţiuni de terorism. 

– Pluralitatea de făptuitori, adică să existe concursul 
activităţii a cel puţin două persoane care cooperează la săvârşirea 
uneia şi aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală. 

În cazul infracţiunilor a căror existenţă este condiţionată de 
o pluralitate de făptuitori, naturală sau constitutivă, participaţia este 
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posibilă, numai dacă se depăşeşte numărul de făptuitori strict 
necesar pentru existenţa acelei infracţiuni. 

Nu este necesar ca toţi infractorii să aibă calitatea de 
infractori, fiind de ajuns ca unul (unii) să îndeplinească condiţiile 
generale şi speciale cerute pentru existenţa subiectului activ al 
infracţiunii şi să fi acţionat cu vinovăţie sub forma intenţiei. 

Pentru existenţa participaţiei, nu are relevanţă felul 
contribuţiei făptuitorilor şi nici calitatea în care au acţionat. Există 
participaţie penală atât în cazul în care toţi făptuitorii au cooperat 
în aceeaşi formă la săvârşirea infracţiunii (coautori), cât şi atunci 
când contribuţiile lor îmbracă forme diferite (instigatori sau 
complici).  

Simpla intenţie sau hotărâre de a contribui la săvârşirea 
infracţiunii nu dau persoanei în cauză calitatea de participant; 
comunicarea rezoluţiei de participare şi aprobarea planului 
infracţional nu pot fi, de asemenea, acte de participaţie afară de 
cazul în care au determinat hotărârea infracţională, ori i-au întărit 
această hotărâre, ipostază în care ele constituie instigare şi, 
respectiv complicitate. 

Actul cooperării la săvârşirea faptei prevăzute de legea 
penală poate avea loc până în momentul consumării sau al 
epuizării, în cazul infracţiunilor continue, continuate sau de obicei. 
El poate consta într-o acţiune – aşa cum se întâmplă în marea 
majoritate a cazurilor – sau într-o inacţiune. 

În cazul participaţiei mai este necesar să existe o coeziune 
psihică între participanţi, adică o voinţă comună a acestora de a 
săvârşi fapta prevăzută de legea penală. 

Pentru realizarea legăturii subiective, nu se cere ca autorul 
sau coautorul, respectiv instigatorul şi autorul să se cunoască. 
Astfel, în cazul instigării la instigare sau al complicităţii la 
complicitate, instigatorul sau complicele poate să nu-l cunoască pe 
autor. Ca atare, s-a apreciat nelegală hotărârea unei instanţe de 
judecată care l-a achitat pentru complicitate la luarea de mită pe 
un intermediar – care a trimis obiectul mitei de la mituitor la cel de-al 
doilea intermediar, pe motivul că nu l-a cunoscut personal pe 
funcţionarul mituit. 

– Existenţa unei înţelegeri între participanţi cu privire la 
cooperarea acestora pentru comiterea faptei prevăzute de legea 
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penală. Această înţelegere poate fi expresă când intervine verbal, 
în scris sau tacită, când coeziunea subiectivă a cooperării rezultă 
din atitudinea participanţilor, în împrejurarea dată. Din punct de 
vedere al momentului comiterii faptei, înţelegerea poate fi 
anterioară, adică intervenită înainte de săvârşirea faptei sau 
concomitentă când apare pe parcursul executării activităţii 
infracţionale. 

Această condiţie nu este absolut indispensabilă în toate 
formele participaţiei. Aşa, de pildă, ea este obligatorie în caz de 
coautorat sau la unele forme ale complicităţii morale, cum ar fi 
promisiunea de ajutor, prezenţa complicelui la locul faptei spre a-l 
ajuta pe autor în caz de nevoie etc. Ea poate însă să lipsească la 
participaţia improprie dar şi la celelalte forme ale participaţiei 
penale. 

 
d) Formele participaţiei penale (proprii) 
Participaţia penală se prezintă sub mai multe forme, în 

raport cu natura contribuţiei pe care diferiţi participanţi o au la 
săvârşirea faptei. Aceste forme corespund deci diferitelor moduri 
de cooperare la săvârşirea infracţiunii. 

Potrivit dispoziţiilor din legislaţia penală şi a susţinerilor din 
doctrină, participaţia penală proprie apare sub următoarele forme: 
coautoratul, instigarea şi complicitatea. 

În cazul acestor forme de participaţie, cei în cauză 
efectuează acte prin care se realizează însăşi fapta prevăzută de 
legea penală (acte de executare) ori prin acte care ajută la 
săvârşirea faptei, de la susţinerea rezoluţiei luate şi până la 
executarea ei (acte de înlesnire şi ajutare). 

 
A. AUTORATUL (COAUTORATUL) 
 
Codul Penal, în art. 38, ne precizează cine este autor al 

infracţiunii. Astfel, potrivit acestui text de lege, autor este 
persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută 
de legea penală. 

Sunt situaţii când fapta prevăzută de legea penală se 
săvârşeşte în mod direct, nu numai de o singură persoană, ci de 
mai multe – în aceste cazuri ne aflăm în prezenţa coautoratului. 
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Coautoratul este acea formă a participaţiei în care o 
faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită în mod 
nemijlocit de către două sau mai multe persoane. 

Art. 38 C. P. alin. 2 precizează că dacă mai multe persoane 
săvârşesc în mod nemijlocit, împreună, o faptă prevăzută de legea 
penală, fiecare din ele va fi pedepsită ca autor. 

 
Condiţiile autoratului (coautoratului) 
– activitatea autorilor sau a coautorilor trebuie să fie 

îndreptată împotriva aceluiaşi obiect juridic, adică să lezeze 
aceleaşi relaţii sociale ocrotite prin incriminarea faptei ca 
infracţiune. Exemplu: relaţiile privind viaţa persoanei, în cazul 
infracţiunii de omor, relaţiile privind securitatea naţională în cazul 
trădării etc. Dacă unii coautori lezează şi alte relaţii sociale apărate 
de legea penală, acestora li se vor aplica dispoziţiile cu privire la 
concursul de infracţiuni. 

– participanţii să săvârşească în mod nemijlocit fapta 
prevăzută de legea penală. Cu alte cuvinte, în cazul infracţiunilor 
comisive, coautorii să efectueze acte de săvârşire nemijlocită, acte 
de executare directă a faptei prevăzută de legea penală, iar în 
cazul infracţiunilor omisive, să nu îndeplinească unele activităţi 
obligatorii. 

Prin acte de săvârşire nemijlocită a faptei se înţelege orice 
act de conduită exterioară, prin care se execută direct acţiunea 
sau inacţiunea socialmente periculoasă incriminată de lege. 

În legătură cu aceasta, contribuţia coautorilor la comiterea 
faptei penale poate fi identică sau diferită, egală sau aproape 
egală, în acelaşi timp şi loc ori nu. Concluzia aceasta se impune, 
deoarece în caz de coautorat, nu este nevoie ca fiecare participant 
să fi comis neapărat o activitate materială care să acopere în 
întregime latura obiectivă a infracţiunii, întrucât actele coautorilor 
se completează reciproc, în cadrul activităţii materiale indivizibile 
de săvârşire a faptei penale. 

Realizarea nemijlocită a acţiunii materiale specifice unei 
infracţiuni determinate are loc, de regulă, printr-un act unic. 
Descriind în modul cel mai abreviativ cu puţină acţiunea 
incriminată (prin expresii ca: uciderea, luarea, însuşirea, 
pricinuirea de pagube, inducerea în eroare), legea penală reuşeşte 
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să redea mai mult rezultatul acţiunii decât întregul proces de 
desfăşurare a acesteia. 

Teoria şi practica judiciară au fost constante în a considera 
acte de coautorat, faptele de paralizare a energiei de opunere 
împotriva agresorului sau cel de înlăturare a obstacolelor din calea 
săvârşirii faptei. În acest sens, vor fi considerate acte de coautorat 
şi nu de complicitate, acţiunea de imobilizare a victimei sau de 
împiedicare de a se apăra, în timp ce alt participant o loveşte 
mortal; sau lovirea cu pumnii în faţă a victimei, împiedicând-o să 
pareze lovitura de topor pe care se pregătea să i-o aplice celălalt 
inculpat, întrucât contribuţia adusă în acest fel apare ca 
indispensabilă pentru realizarea uciderii. 

De asemenea, s-a constatat că în cazul infracţiunilor 
complexe sunt coautori la infracţiunea de tâlhărie – spre exemplu 
– atât acela care săvârşeşte actul de ameninţare sau violenţa 
asupra victimei, cât şi cel care sustrage bunul, deoarece, deşi sunt 
acţiuni materiale distincte, ele se integrează în conţinutul acestei 
infracţiuni.  

– o a treia condiţie priveşte legătura subiectivă între 
coautori. În lipsa acesteia nu se realizează coautoratul, deşi a 
avut loc cooperarea materială, astfel că fiecare persoană va fi 
considerată autor al unei fapte distincte, iar actele lor vor fi doar 
conexe. Astfel, legătura subiectivă nu se realizează în caz de 
omor, când inculpatul „A” a cauzat victimei o vătămare a integrităţii 
corporale, mai înainte ca inculpatul „B” să-i fi aplicat lovitura 
mortală, fiindcă nu a existat o înţelegere prealabilă între ei, sau 
măcar reprezentarea în mintea primului a faptei săvârşite de către 
cel din urmă. Într-o asemenea situaţie există două infracţiuni 
distincte, vătămarea integrităţii corporale săvârşite de „A” şi omor 
săvârşit de „B”, ca autori diferiţi. 

Sub aspect subiectiv, în caz de coautorat se cere ca toţi 
participanţii să acţioneze cu aceeaşi formă de vinovăţie, adică să 
fie cu intenţie, fie din culpă. 

De cele mai multe ori însă, coautoratul se realizează cu 
intenţie, în sensul că participanţii prevăd urmările socialmente 
periculoase ale faptelor şi le urmăresc sau doar admit posibilitatea 
apariţiei acestora. Coautoratul astfel realizat poate exista atât în 
cazul unei participaţii complexe, la care în afară de coautori există 
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instigatori şi complici, cât şi în cazul participaţiei simple sau 
omogene, la care nu există decât coautori. Tot din acest punct de 
vedere nu prezintă relevanţă mobilurile cu care s-a acţionat şi nici 
scopurile urmărite de coautori, acestea putând fi identice sau 
diferite, în raport de interesele făptuitorilor. În cazul infracţiunilor 
caracterizate printr-un anumit scop, este suficient ca unul singur 
dintre coautori să fi urmărit realizarea lui pe când ceilalţi însă 
trebuiau doar să-l fi cunoscut. 

Dacă la săvârşirea unei infracţiuni au participat în calitate 
de coautori mai multe persoane, împrejurarea că unele dintre 
acestea au avut iniţiativa comiterii faptei, propunând celorlalte să 
acţioneze împreună, nu atrage sancţionarea lor separată pentru 
instigare, fiind vorba de o activitate comună a coautorilor, unde 
întotdeauna iniţiativa aparţine unei (unor) persoane. 

Coautoratul poate exista şi în cazul infracţiunilor din culpă 
şi se realizează atunci când două sau mai multe persoane, 
acţionând din culpă, au săvârşit fiecare, simultan ori succesiv, acte 
de executare a faptei ilicite prin care s-a produs acelaşi rezultat 
socialmente periculos. Vinovăţia coautorilor se prezintă în acest 
caz sub forma unei culpe comune sau a unor culpe concurente.  

Privite prin prisma raportului de cauzalitate, acţiunile 
coautorilor pot fi considerate cauze de producerea efectului, adică 
a urmărilor socialmente periculoase, unele cauze principale care 
determină singure efectul, altele cauze secundare, care nu produc 
efectul, contribuie însă la producerea lui prin intermediul acţiunii 
cauză principală (exemplu acţiunea coautorului ce imobilizează 
victima pentru ca celălalt coautor s-o lovească mortal). 

Legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul 
executării acţiunii. Astfel, când mai multe persoane – dintre care 
una voia să se răzbune pe un duşman al său, care se afla într-un 
grup de persoane – au hotărât să lovească pe cei care se aflau în 
acel grup şi au executat în comun acţiunea, se realizează 
participaţia, iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în 
executare a acţiunii. Legătura se poate stabili şi în timpul 
executării acţiunii. De exemplu, în timp ce inculpatul lovea victima, 
au mai venit încă patru inşi care au început să o lovească şi ei, unii 
cu cuţitele iar alţii cu alte obiecte şi cu picioarele, contribuind la 
înfrângerea rezistenţei victimei. Toţi au acţionat simultan şi 
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conjugat la suprimarea vieţii victimei, rezultat prevăzut sau 
acceptat de fiecare din ei. 

Dacă stabilirea legăturii subiective are loc ulterior 
consumării infracţiunii nu mai există coautorat. Astfel, infracţiunea 
s-a consumat în momentul sustragerii unor bunuri dintr-o societate 
comercială, care au fost ascunse în casa liftului, în vederea 
scoaterii lor, în cursul nopţii din incinta acesteia. Dacă ulterior 
inculpatul este ajutat, în urma unei înţelegeri care a avut loc după 
sustragerea bunurilor, de către altă persoană, pentru a scoate 
bunurile respective, ea comite o infracţiune de sine stătătoare de 
tăinuire (art. 267 C. P.) şi nu va fi considerată coautor la 
infracţiunea de furt. 

Există unele infracţiuni la care coautoratul nu poate să 
apară, deşi sunt susceptibile de celelalte forme ale participaţiei 
penale, instigarea şi complicitatea. 

În primul rând, nu sunt susceptibile de forma coautoratului 
infracţiunile cu autor unic, care, dat fiind specificul conţinutului 
acestora, nu pot fi săvârşite nemijlocit decât de către o singură 
persoană. Asemenea infracţiuni sunt: mărturia mincinoasă, 
dezertarea, prostituţia etc., cazuri în care pluralitatea de infractori 
generează pluralitatea de infracţiuni, în sensul că fiecare făptuitor 
săvârşeşte o infracţiune de sine stătătoare. 

În al doilea rând, nu poate exista forma coautoratului la 
infracţiunile omisive, al cărui element material apare prin 
neîndeplinirea unei obligaţii de a face, impusă cu caracter 
personal. Exemplu, infracţiunea de nedenunţare prevăzută de art. 
338 C. P. Şi în astfel de cazuri, fiecare făptuitor comite o 
infracţiune de sine stătătoare. Totuşi, în situaţii speciale, când o 
obligaţie impusă unui colectiv este încălcată, dacă constituie 
infracţiune, atrage calitatea de coautori pentru toţi cei care o 
săvârşesc – de exemplu la infracţiunile contra protecţiei muncii, 
dacă obligaţiile respective reveneau mai multor persoane, în cazul 
nerespectării lor, toate vor fi considerate coautori. 

 
B. INSTIGAREA 
Instigarea constă în fapta unei persoane care, cu 

intenţie, determină, prin orice mijloace, o altă persoană să 
săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. 
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Noţiunea de instigare rezultă din dispoziţiile art. 39 C. P. 
care prevede că instigator este persoana care, cu intenţie, 
determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută 
de legea penală. 

 
Condiţiile instigării 
– între obiectul juridic al faptei săvârşită de autor şi 

obiectul juridic al instigării, să existe identitate, întrucât autorul 
nu face decât să execute fapta a cărei săvârşire a fost hotărâtă de 
către instigator. Dacă autorul execută o altă faptă penală decât 
cea la care a fost determinat, care are un alt obiect juridic, nu ne 
aflăm în prezenţa instigării urmată de executare şi deci instigatorul 
nu poate răspunde pentru aceasta. 

– este necesară prezenţa a cel puţin doi subiecţi, a 
două persoane, una care desfăşoară o activitate de instigare – 
instigatorul – iar alta asupra căreia se efectuează această 
activitate – instigatul. 

Instigator poate fi orice persoană care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi subiect al infracţiunii. 
Instigarea este posibilă la toate infracţiunile, atât la cele cu subiect 
special – deoarece calitatea specială se cere numai pentru autor – 
cât şi la cele intenţionate sau din culpă, la infracţiunile comisive 
sau omisive, la cele continuate, continue etc. 

Instigarea poate fi săvârşită de către una ori mai multe 
persoane, care determină simultan sau succesiv, aceeaşi 
persoană la săvârşirea unei infracţiuni. Dacă există doi sau mai 
mulţi instigatori vor fi denumiţi coinstigatori şi primesc această 
calitate în cazul când au acţionat în înţelegere şi cu voinţa de a 
coopera. În situaţia când între instigatori nu a existat o înţelegere, 
ci fiecare a acţionat independent pentru a determina pe instigat la 
săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzută de legea penală, nu va exista 
coinstigare ci un concurs de instigări. 

Instigat poate fi, de asemenea, orice persoană fizică, 
indiferent dacă îndeplineşte sau nu condiţiile generale pentru a fi 
subiect al infracţiunii, asupra căreia însă se exercită activitatea de 
determinare. Ca atare, poate fi instigată o persoană iresponsabilă, 
un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană lipsită 
de libertatea de voinţă şi acţiune etc., cazuri în care ne aflăm în 
prezenţa unei participaţii improprii. 
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Mijloacele prin care se realizează determinarea pot fi 
multiple, de la simple sfaturi, îndemnuri, rugăminţi sau insinuări, 
până la constrângere, corupere (promisiuni de daruri sau alte 
foloase) etc. Determinarea poate fi realizată prin acte, cuvinte 
spuse sau scrise şi chiar prin gesturi sau semne cu o semnificaţie 
neîndoielnică. 

Pentru existenţa instigării se cere ca determinarea să se 
refere la o faptă prevăzută de legea penală, care să fie 
susceptibilă de a fi săvârşită ca autor de cel instigat. Dacă fapta la 
care s-a determinat nu este prevăzută de legea penală ca 
infracţiune, nu se poate pune problema instigării în sens penal, iar 
cel care a determinat nu va fi tras la răspundere penală. 

Fapta la care se instigă trebuie să fie indicată încât cel 
instigat să cunoască, să-şi poată da seama de urmările ei 
socialmente periculoase, deoarece simpla aluzie la comiterea unei 
fapte penale, nu cade sub incidenţa dispoziţiilor art. 39 din Codul 
penal. 

– pentru existenţa instigării se mai cere ca activitatea 
instigatorului să fi avut drept urmare determinarea instigatului 
de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală, pe care o şi 
execută ulterior. 

Va fi îndeplinită această condiţie, atunci când hotărârea de 
a săvârşi o infracţiune luată de instigator a fost însuşită de către 
instigat care apoi a trecut la executarea ei. Fapta săvârşită poate fi 
în faza consumată sau în cea a tentativei pedepsită de legea 
penală, deoarece începerea executării este proba evidentă a 
reuşitei instigării. În cazul când tentativa nu este pedepsită, 
neexistând deci fapta prevăzută de legea penală, nu poate exista 
nici instigare ca formă a participaţiei penale, putând însă constitui 
o altă infracţiune de sine stătătoare. 

– activitatea de determinare să fie săvârşită cu intenţie, 
adică instigatorul să fie conştient că prin activitatea sa determină 
pe cel instigat la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 

Nu poate exista instigare din culpă. Dacă cineva, determină o 
persoană, prin cuvinte rostite imprudent sau printr-un îndemn făcut în 
glumă etc., să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală nu va 
fi considerat instigator. Instigatul la rândul său, poate acţiona cu 
intenţie directă ori indirectă sau din culpă sau chiar fără vinovăţie (în 
cazul participaţiei improprii, prevăzută de art. 44 C. P.). 
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Pentru existenţa instigării nu are relevanţă mobilul cu care 
s-a acţionat şi nici scopul urmărit. În unele cazuri mobilurile şi 
scopurile instigatorului şi instigatului pot fi identice, iar în altele nu, 
şi totuşi instigarea, ca formă a participaţiei penale, să existe. 

 
Formele instigării 
În raport de reuşita sa nu a determinării, instigarea îmbracă 

mai multe aspecte, după care se stabileşte şi răspunderea penală 
a instigatorului şi instigatului astfel: 

a) Instigarea urmată de executare se caracterizează 
printr-o concordanţă între activităţile desfăşurate de instigator şi 
instigat, în sensul că instigatorul determină iar instigatul execută 
infracţiunea la care a fost determinat. Această formă a instigării 
îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la 
săvârşirea infracţiunii la care s-a executat determinarea. 

b) Instigarea neurmată de executare. Există această 
formă de instigare atunci când instigatorul a determinat la 
săvârşirea unei infracţiuni, instigatul a acceptat, însă ulterior 
desistă ori împiedică voluntar producerea rezultatului sau, din alte 
motive, nu trece la executare (exemplu, nu a avut condiţii 
climaterice favorabile etc.). 

c) Instigarea neizbutită (aparentă) sau îndemnul, cum i 
se mai spune, există atunci când instigatorul determină la 
săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală însă persoana 
asupra căreia s-a exercitat determinarea nu acceptă, ceea ce 
înseamnă că instigatorul nu a reuşit să lămurească, să-i sădească 
în conştiinţă hotărârea infracţională. 

 
C. COMPLICITATEA 
Complicitatea constă în activitatea persoanei care, cu 

intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei 
fapte prevăzută de legea penală sau care, înainte ori în timpul 
săvârşirii faptei, promite că va tăinui bunurile provenite din 
aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă ulterior 
promisiunea nu este îndeplinită. Noţiunea de complicitate 
defineşte, de altfel, şi pe participantul complice, aşa cum prevăd 
dispoziţiile art. 40 C. P. 
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După cum se poate observa, ceea ce caracterizează 
complicitatea, în raport cu celelalte forme ale participaţiei penale, 
este caracterul său de contribuţie indirectă, mediată la săvârşirea 
infracţiunii. 

Prin activitatea sa, complicele nu săvârşeşte în mod 
nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, ci înlesneşte această 
săvârşire, făcând, prin sprijinul pe care-l dă, ca autorul să comită 
mai uşor, mai repede şi mai sigur infracţiunea propusă. Complicele 
pregăteşte realizarea faptei penale, ia măsuri pentru ca ea să 
poată fi săvârşită, creează autorului condiţii propice pentru 
desfăşurarea activităţii infracţionale etc. 

 
Condiţiile complicităţii 
– între obiectul juridic al faptei prevăzute de legea 

penală săvârşită de autor şi obiectul juridic al actelor de 
complicitate, de regulă, trebuie să existe identitate. În cazurile 
infracţiunilor complexe, când autorul comite o infracţiune mai 
gravă, care absoarbe în conţinut infracţiunea la care a ajutat 
complicele – exemplu: tâlhărie, complicele ajutând numai la furt – 
această condiţie nu mai este îndeplinită, autorul, prin fapta sa, a 
adus atingere mai multor relaţii sociale, spre deosebire de 
complice, care, prin acţiunea sa, a contribuit la lezarea uneia 
singure, pentru care, de altfel, va fi ţinut să răspundă penal. 

– sub raportul subiecţilor, trebuie să existe un autor şi 
un complice. Complice poate fi orice persoană care îndeplineşte 
condiţiile generale pentru a fi subiect activ al infracţiunii. La 
săvârşirea unei infracţiuni poate exista un singur complice sau mai 
mulţi, fiecare aducându-şi contribuţia cerută de autor, putând 
exista şi complice la săvârşirea unui act de complicitate, atunci 
când participantul complice, spre a-l ajuta pe autor, apelează la 
sprijinul altei persoane, care va primi aceeaşi calitate. 

În cazul acestor infracţiuni al căror subiect trebuie să aibă o 
calitate specială, numai autorul, nu şi complicele, este ţinut să 
îndeplinească acea calitate: persoanele care nu îndeplinesc 
această condiţie cerută de lege nu pot fi autori, chiar dacă au 
efectuat acte de executare, dar por fi considerate participanţi la 
săvârşirea faptei în calitate de complici. 
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– sub aspectul laturii obiective se cere să existe o faptă 
a autorului la care complicele a executat acte de înlesnire sau 
de ajutare. 

Existenţa autorului faptei este condiţia de bază a 
complicităţii. Complicele nu poate să apară decât pe lângă 
persoana autorului, deoarece nu există complicitate în general, ci 
numai la anumite fapte prevăzute de legea penală. 

Actele săvârşite de complice constau într-o înlesnire sau 
darea de ajutor, precum şi în promisiunea de tăinuire a bunurilor 
provenite din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau 
promisiunea de favorizare a făptuitorului, chiar dacă această 
promisiune nu este îndeplinită. Înlesnirea se referă la acte 
îndeplinite anterior începerii executării, ca de exemplu: procurarea 
de mijloace, luarea de măsuri sau crearea de condiţii de natură să 
uşureze săvârşirea faptei, facilitarea posibilităţii autorului de a se 
apropia de obiectul asupra căruia urma să acţioneze etc. 

Ajutorul priveşte acte îndeplinite chiar în timpul săvârşirii 
faptei, deci în orice moment, între perioada de începerea 
executării şi până la consumare ori epuizare, acte care au fost utile 
pentru autor, i-au fost de folos în activitatea infracţională 
desfăşurată. Acest ajutor poate consta în acte comisive (exemplu: 
îi dă un instrument cu care să ucidă în momentul când s-a 
încăierat cu victima) sau omisive (exemplu: paznicul nu opreşte la 
poartă pe un infractor şi îl lasă să intre într-o societate comercială 
pentru a sustrage anumite bunuri).  

Contribuţia complicelui în oricare din modalităţile prevăzute 
în textul art. 40 C. P. trebuie să fie efectivă, să fie folositoare la 
săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. În cazul când ajutorul 
nu este dat autorului din cauză că participantul complice a fost 
împiedicat sau deşi l-a dat, nu este folosit, fiind considerat 
impropriu ori de prisos, contribuţia dată rămâne o simplă tentativă 
la complicitate, fără semnificaţie juridică penală. 

Promisiunea de tăinuire sau de favorizare constituie un 
mijloc de întărire a hotărârii infracţionale luate de autor şi în acest 
fel contribuie şi ea la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. 
Acest sprijin constă fie în tăinuirea bunurilor, fie în favorizarea 
infractorului, adică în fapte care, atunci când sunt săvârşite fără o 
înţelegere stabilită înainte ori în timpul săvârşirii faptei, deci fără 
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promisiunea anterioară, constituie infracţiuni de sine stătătoare, 
respectiv tăinuirea (art. 267 C. P.) şi favorizarea infractorului (art. 
340 C. P.).  

– din punct de vedere subiectiv, se cere ca în caz de 
complicitate, complicele să acţioneze cu intenţie directă sau 
indirectă în ceea ce priveşte ajutorul pe care-l dă autorului în 
comiterea faptei prevăzute de legea penală. Intenţia complicelui 
este concretizată în voinţa sa de a săvârşi actele materiale sau 
morale, ştiind că astfel ajută sau înlesneşte săvârşirea, de către 
altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală. Sub aspect 
subiectiv, complicele cunoaşte activitatea autorului şi prevede 
rezultatul ei socialmente periculos, având cunoştinţă că prin 
activitatea sa contribuie la săvârşirea de către autor a faptei 
prevăzute de legea penală şi voieşte să desfăşoare acea 
activitate, dorind sau numai acceptând să coopereze la comiterea 
ei. Astfel, dacă făptuitorul a ştiut că tâlhăria, la care a înţeles să 
contribuie cu acte de ajutor, va fi comisă prin punerea victimei în 
stare de inconştienţă ca urmare a folosirii unor narcotice, 
contribuţia sa va constitui complicitate la tâlhărie, chiar dacă 
autorul a săvârşit sustragerea folosind violenţa, deoarece a 
cunoscut că infracţiunea va fi săvârşită în una din modalităţile 
alternative de realizare a laturii obiective a tâlhărie şi a voit să 
participe la comiterea acesteia. Pentru existenţa complicităţii nu 
are relevanţă dacă între autor şi complice a existat sau nu o 
înţelegere, nici dacă, în momentul săvârşirii faptei, autorul a 
cunoscut cine este complicele care l-a ajutat. 

Complicele din culpă nu poate să existe. Dacă din culpă, o 
persoană ajută la săvârşirea tot din culpă de către o altă persoană 
a unei fapte penale acestea vor fi considerate coautori la acea 
infracţiune. 

 
Felurile complicităţii 
În funcţie de natura ajutorului dat, complicitatea poate fi de 

două feluri: morală şi materială. 
a) Complicitatea morală – constă în activitatea 

desfăşurată de către complice, prin care ajută din punct de 
vedere moral la pregătirea sau executarea unei infracţiuni. 
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Cu alte cuvinte, în cazul complicităţii morale, prin ajutorul 
dat se întăreşte moralul autorului cu privire la reuşita săvârşirii 
faptei hotărâte de acesta. 

Complicitatea morală îmbracă mai multe aspecte: 
– un prim aspect al complicităţii morale se referă la 

activitatea de întărire a rezoluţiei infracţionale luată de autorul 
infracţiunii sau de întreţinere a acesteia. Aceasta presupune că 
autorul a luat hotărârea de a săvârşi infracţiunea, dar din diferite 
motive, şovăie, întârzie să o pună în aplicare. Astfel, intervine 
complicele care, elogiindu-i gândul infracţional sau prezentându-i 
argumente pentru reuşita comiterii faptei sale, îi întăreşte 
hotărârea luată pentru a trece la executarea ei. Această formă a 
complicităţii morale se deosebeşte de instigare, unde hotărârea de 
a săvârşi infracţiunea aparţine instigatorului, care o sădeşte în 
conştiinţa altei persoane ce comite fapta penală. În caz de 
complicitate morală, hotărârea aparţine autorului, complicele doar 
contribuind la întărirea ei. 

– un alt aspect al complicităţii morale este acela al 
sfaturilor date de complice. Este vorba de instrucţiuni de felul 
cum să comită infracţiunea, procurarea  de informaţii şi date cu 
privire la împrejurările, modalitatea, locul, timpul săvârşirii 
infracţiunii, despre victimă etc. 

În legătură cu aceasta, complicele, poate da autorului 
informaţii în legătură cu alegerea locului şi momentului comiterii 
faptei, se poate referi la mijloacele ce trebuie alese, poate face 
personal distribuirea locurilor participanţilor în timpul săvârşirii 
faptei, putând chiar arăta autorului, ce anume măsuri de protecţie 
pot fi luate pentru a nu fi descoperit de autorităţi etc. 

– tot un aspect al complicităţii morale este şi prezenţa 
complicelui la locul săvârşirii faptei pe baza înţelegerii 
prealabile cu autorul pentru a-l ajuta în caz de nevoie, întrucât 
el creează acestuia curaj, sânge rece, o stare favorabilă punerii în 
aplicare a hotărârii infracţionale luate. 

– pânda la locul faptei în momentul comiterii faptei de 
către autor, constituie, de asemenea, un aspect al 
complicităţii morale, deoarece a întărit moralul infractorului 
determinându-l să acţioneze dezinvolt, ştiind că în caz de pericol 
va fi alarmat de complice. Chiar dacă din motive independente de 
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voinţa complicelui, nu a avut posibilitatea să-l anunţe pe autor sau 
din diferite motive nu a stat de pază până la terminarea executării 
faptei penale, se va reţine totuşi complicitate morală, întrucât 
autorul ştiindu-se în siguranţă, a acţionat cu îndrăzneală în 
săvârşirea infracţiunii. 

– promisiunea de ajutor făcută de complice înainte sau 
în timpul săvârşirii faptei că va tăinui bunurile provenite din 
infracţiune ori că va favoriza pe făptuitor, este un alt aspect al 
complicităţii morale, chiar dacă ulterior acesta nu-şi îndeplineşte 
promisiunea făcută. Prevăzând acest aspect, în dispoziţiile art. 40 
alin. 2 C. P., legiuitorul a avut în vedere faptul că şi într-un caz şi în 
celălalt, complicele a contribuit la întărirea moralului autorului, i-a 
creat climatul favorabil săvârşirii faptei, deoarece era sigur că 
ulterior el va avea unde să ascundă bunurile rezultate din aceasta, 
ori că va avea unde să se ascundă în caz că va fi descoperit. 

b) Complicitatea materială – constă într-o activitate de 
ajutare, înlesnire efectivă sau sprijinire materială la pregătirea 
sau executarea faptei săvârşită de autor.  

După câte se poate observa, putem avea complicitate la 
pregătirea unei infracţiuni când complicele dă ajutor autorului în 
procurarea de instrumente sau mijloace cu care să săvârşească 
fapta prevăzută de legea penală şi complicitate la executare, 
materializată în actele de ajutare concretă a autorului în momentul 
comiterii faptei. 

Ajutorul material, la rândul său, îmbracă mai multe aspecte 
care se prezintă sub mai multe forme: 

– procurarea pentru autor a unor instrumente sau 
mijloace cu ajutorul cărora acesta săvârşeşte fapta penală, 
cum ar fi: obiecte, arme, substanţe. 

Se va considera că o persoană a procurat mijloacele numai 
atunci când le-a pus efectiv la dispoziţia autorului, prin predarea 
lor, indiferent că o face personal ori prin intermediul altei persoane. 
Nu are importanţă că mijloacele procurate aparţin complicelui care 
le oferă gratuit sau contra cost, că le-a cumpărat, le-a procurat prin 
săvârşirea unei alte infracţiuni sau le-a pus în stare de funcţionare 
pentru a servi autorului. Complicele trebuie să ştie că aceste 
mijloace sunt apte în concret, prin natura lor, de a servi la 
săvârşirea acţiunii. De asemenea, acestea trebuie să fie folosite 



 137

efectiv de către autor altfel, contribuţia respectivă nu se 
încadrează în raportul de cauzalitate a faptei executate de către 
autor. 

– confecţionarea sau adaptarea pentru autor a unor 
instrumente ori mijloace cu care să săvârşească fapta 
periculoasă. De exemplu: complicele confecţionează o armă 
artizanală, modifică o cheie spre a putea descuia o casă de fier cu 
documentele secrete, modifică un aparat de fotografiat pentru ca 
autorul să poată fotocopia unele documente secrete etc. În toate 
aceste cazuri se cere ca participantul complice să cunoască faptul 
că autorul va folosi mijloacele ori instrumentele respective la 
comiterea unei infracţiuni. 

– înlesnirea sau ajutorul material dat de complice în 
timpul săvârşirii faptei, cum ar fi: descuie uşa închisă pentru ca 
autorul să pătrundă în interior spre a sustrage unele bunuri sau în 
timpul încăierării cu victima autorul scapă cuţitul iar complicele îl 
ridică şi-l dă autorului, cu care acesta ucide etc. 

Ajutorul material poate consta şi în înlăturarea piedicilor ce 
s-ar ivi în calea executării acţiunii. Astfel, de exemplu, complicele 
poate înlătura paznicul chemându-l la telefon, otrăveşte câinele de 
pază, ţine scara autorului sau îi serveşte drept scară acestuia 
pentru a escalada un gard. 

Ţinând seama de momentul săvârşirii faptei prevăzută de 
legea penală, complicitatea poate fi: anterioară sau 
concomitentă. 

– Complicitatea anterioară constă în contribuţia dată 
înainte de săvârşirea faptei, de exemplu: procurarea de mijloace, 
confecţionarea ori adaptarea de instrumente, procurarea de 
informaţii etc. Actele de complicitate anterioară nu sunt, în fond 
decât acte pregătitoare săvârşite de altă persoană decât autorul şi 
care devin acte de complicitate atunci când autorul a trecut la 
săvârşirea faptei, realizând cel puţin o tentativă pedepsibilă. 

– Complicitatea concomitentă constă în contribuţia 
dată în acelaşi timp cu săvârşirea faptei şi anume acte de ajutor 
în cursul executării, fie pentru a asigura reuşita materială a 
acestuia, fie acţionând asupra psihicului autorului pentru a menţine 
hotărârea infracţională.  
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În raport de relaţia dintre activităţi – a complicelui şi cea a 
autorului – complicitatea este mijlocită şi nemijlocită. 

– Complicitatea mijlocită există atunci când sprijinul 
este dat prin intermediul altui participant, care poate fi 
instigatorul sau un alt complice. 

Complicitatea mijlocită se poate realiza în trei modalităţi 
distincte şi anume: complicitatea la instigare, care constă în 
sprijinul acordat de complice instigatorului în acţiunea acestuia de 
determinare a autorului la săvârşirea faptei, de exemplu: 
procurând bani sau daruri cu ajutorul cărora instigatorul determină 
pe cel instigat să săvârşească fapta; complicitatea la complicitate 
constă în sprijinul dat de complice unui alt complice pentru ca 
acesta să poată sprijini eficient săvârşirea de către autor a faptei, 
de exemplu: pune la dispoziţia celuilalt complice un autovehicul cu 
care acesta transportă pe autor la locul săvârşirii faptei; instigarea 
la complicitate constă în determinarea unei persoane de a sprijini 
săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală, prin acte de 
complicitate de orice fel. 

– Complicitatea nemijlocită există atunci când sprijinul 
este acordat de complice direct autorului. 

În funcţie de forma pe care o îmbracă ajutorul dat autorului, 
complicitatea este prin acţiune sau prin inacţiune. 

– Complicitatea prin acţiune constă în efectuarea de acte 
de înlesnire sau de ajutor la săvârşirea faptei prevăzută de legea 
penală, (de exemplu: complicele cheamă paznicul la telefon pentru 
ca autorul să poată ieşi cu bunurile sustrase; îi aruncă autorului 
instrumentele peste gard după ce acesta îl sărise etc. 

– Complicitatea prin inacţiune constă în neîndeplinirea 
de către complice a unor acte pe care era obligat să le 
îndeplinească, neîndeplinire care constituie o înlesnire sau un 
ajutor dat cu intenţie la săvârşirea faptei ilicite, de exemplu: 
portarul nu încuie uşa pentru ca autorul să poată intra. 

 
D. PARTICIPAŢIA PENALĂ IMPROPRIE 
 
Noţiune şi caracterizare 
Este acea formă de participaţie penală în care persoanele 

care săvârşesc prin voinţă comună, o faptă prevăzută de legea 
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penală, nu au toate aceeaşi atitudine psihică, nu acţionează cu 
aceeaşi formă de vinovăţie, unii participanţi acţionând cu intenţie 
alţii din culpă sau fără vinovăţie. Din această cauză pe planul 
laturii subiective, fapta săvârşită în participaţie apare, pentru unii 
participanţi, ca o infracţiune intenţionată, iar pentru alţii ca o 
infracţiune din culpă, ori ca faptă comisă fără vinovăţie, care nu 
este infracţiune. 

Participaţia improprie poate exista la toate formele de 
participaţie, inclusiv în cazul coautoratului când unul sau unii dintre 
coautori săvârşesc fapta cu intenţie, iar alţii din culpă ori fără 
vinovăţie; în forma instigării improprii, în cazul în care se comit 
acte de determinare cu intenţie la săvârşirea de către o altă 
persoană, din culpă ori fără vinovăţie a unei fapte prevăzute de 
legea penală; în forma complicităţii improprii, când o persoană 
înlesneşte sau ajută cu intenţie o altă persoană care săvârşeşte 
din culpă sau fără vinovăţie o faptă prevăzută de legea penală. 

Astfel de forme ale participaţiei pot exista separat, dar şi 
laolaltă, când se săvârşeşte  în participaţie proprie aceeaşi faptă 
prevăzută de legea penală. 

Modalitatea intenţie şi culpă 
Constă în determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în 

orice mod, cu intenţie la săvârşirea din culpă de către altă 
persoană a unei fapte prevăzute de legea penală. 

Ceea ce caracterizează această modalitate a participaţiei 
improprii este faptul că autorul săvârşeşte fapta din culpă, fiind 
însă determinat cu intenţie de către o altă persoană (instigator) ori 
sprijinit tot cu intenţie de un alt participant (complice). În acest caz, 
autorul nu-şi dă seama că este determinat ori ajutat în comiterea 
faptei, fiind indus ori lăsat în eroare, motiv pentru care el 
săvârşeşte din culpă fapta respectivă. 

Cât priveşte contribuţiile participanţilor în cadrul acestei 
modalităţi a participaţiei improprii, determinarea cu intenţie 
constituie instigare iar înlesnirea ori ajutorul  dat tot cu intenţie la 
comiterea faptei penale constituie complicitate la infracţiunea 
intenţionată. Spre deosebire de acestea, fapta autorului constituie 
autorat la această infracţiune, săvârşit din culpă, bineînţeles dacă 
legea incriminează fapta respectivă. 
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Astfel de exemplu, o persoană, voind să ucidă pe o alta, 
înmânează o puşcă încărcată unui cunoscut al său, asigurându-l 
că arma nu este încărcată. Îl  îndeamnă să ţintească în glumă, 
spre a speria persoana pe care el voia să o ucidă. Autorul ascultă 
îndemnul şi, fără a verifica dacă puşca este într-adevăr 
neîncărcată, trage şi ucide persoana respectivă, el săvârşind fapta 
de ucidere din culpă (art. 181 C. P.). Pentru cel care a determinat 
săvârşirea ei, fapta constituie însă instigare sau, după caz, 
complicitate la infracţiunea de omor (art. 178 C. P.). 

În cazul în care fapta săvârşită nu constituie infracţiune 
decât dacă este săvârşită cu intenţie, autorul ei nu este infractor, el 
nu va răspunde penal, singurul responsabil fiind instigatorul şi, 
eventual, complicele. 

Modalitatea intenţie şi lipsa de vinovăţie 
Constă în determinarea, ajutarea sau înlesnirea, în 

orice mod, cu intenţie la săvârşirea unei fapte prevăzute de 
legea penală de către o persoană care acţionează fără 
vinovăţie. Spre deosebire de prima modalitate, la cea de-a doua, 
autorul determinat sau ajutat cu intenţie săvârşeşte fapta 
prevăzută de legea penală fără vinovăţie datorită iresponsabilităţii, 
erorii de fapt, constrângerii fizice ori morale, beţiei involuntare 
complete etc. 

Aceste stări, relaţii ori împrejurări care înlătură vinovăţia, 
trebuie să existe la autor în momentul săvârşirii faptei prevăzute 
de legea penală. 

În ceea ce priveşte contribuţiile participanţilor, determinarea 
cu intenţie la săvârşirea faptei va fi considerată instigare iar 
înlesnirea sau ajutarea tot intenţionată, complicitate. Astfel aceşti 
participanţi vor răspunde în calitatea lor pentru infracţiunea 
intenţionată. Autorul însă care a acţionat fără vinovăţie, neavând 
calitate de infractor, nu va fi tras la răspundere penală. Astfel, de 
exemplu, în cazul instigării unui minor care nu a împlinit vârsta de 
14 ani, de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală, se 
realizează o participaţie improprie la care există un instigator care 
răspunde pentru instigare la infracţiunea realizată de minor, în timp 
ce acesta din urmă nu este infractor şi deci nu răspunde penal.   
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CAPITOLUL V 

CCAAUUZZEELLEE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVEE  ŞŞII  CCAAUUZZEELLEE  CCAARREE  
ÎÎNNLLĂĂTTUURRĂĂ  CCAARRAACCTTEERRUULL  PPEENNAALL  AALL  FFAAPPTTEEII  

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE 
CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 

a) Noţiunea de cauză justificativă şi cauză care înlătură 
caracterul penal al faptei 

Pentru ca o faptă să constituie infracţiune, deci să aibă 
caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ – 
aşa cum s-a arătat cu ocazia studiului infracţiunii – trei trăsături 
esenţiale: 

– să fie prevăzută de legea penală, prin descrierea tuturor 
elementelor ce caracterizează latura sa obiectivă; 

– să fie săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege 
pentru existenţa acelei infracţiuni; 

– să prezinte, prin elementele ei obiective şi subiective, 
pericolul social al unei infracţiuni. 

Dacă lipseşte vreuna din aceste trăsături esenţiale fapta nu 
mai este infracţiune. 

Cauzele de înlăturare a caracterului penal al faptei ar 
putea fi, aşadar, definite ca fiind acele stări, împrejurări sau 
situaţii a căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face, 
potrivit legii, ca realizarea vreuneia din trăsăturile esenţiale 
ale infracţiunii să devină imposibilă. 

În principiu, aceste cauze produc efecte din momentul în 
care s-au ivit, dar pentru ca efectele lor să opereze practic, este 
necesar ca existenţa stărilor, situaţiilor sau împrejurărilor 
respective să fie constatată de organele judiciare. Existenţa unei 
cauze care înlătură caracterul penal al faptei împiedică punerea în 
mişcare sau exercitarea acţiunii penale (art. 10 alin.1 lit. e C. P. P.) 
şi poate fi invocată în orice stadiu al procesului penal. 
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Deşi, prin înlăturarea caracterului penal se înlătură implicit 
şi răspunderea penală, cauzele care înlătură caracterul penal al 
faptei nu trebuie confundate cu cauzele care înlătură răspunderea 
penală sau cu înlocuirea răspunderii penale. În aceste din urmă 
cazuri există infracţiune, fapta săvârşită are caracter penal, însă, 
din consideraţii de politică penală această răspundere este fie 
înlăturată, fie înlocuită cu o altă formă de răspundere, în condiţiile 
legii. Tot astfel, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu 
trebuie confundate cu cauzele de nepedepsire – generale sau 
speciale – deoarece în cazul celor din urmă există infracţiune şi 
răspundere penală, numai că din raţiuni legate de lupta împotriva 
infracţiunilor, prin voinţa legii, infractorul este exonerat de 
pedeapsă. 

 
b) Clasificarea cauzelor justificative şi cauzelor care 

înlătură caracterul penal al faptei 
După criteriul trăsăturii esenţiale a infracţiunii, cauzele de 

înlăturare a caracterului penal al faptei se împart în: 
a) cauze care privesc pericolul social. În această categorie 

intră, în primul rând, acele situaţii în care legea însăşi, 
reglementând anumite activităţi sau îndeletniciri, socotite ca 
socialmente utile admite, implicit, ca în cadrul desfăşurării sau, 
respectiv, al exercitării acestora, să fie efectuate unele acte 
inerente acelor activităţi sau îndeletniciri, dar care, prin natura lor, 
sunt prevăzute de legea penală (de exemplu, vătămarea integrităţii 
corporale produsă printr-o intervenţie chirurgicală sau în cadrul 
unei activităţi sportive desfăşurată regulamentar). Tot în această 
categorie intră unele cazuri în care anumite acţiuni – care, altfel ar 
fi căzut sub incidenţa legii penale – sunt considerate expres, ca 
fiind socialmente utile şi îngăduite (percheziţia domiciliară – art. 
101 C. P. P.; arestarea preventivă – art. 146 şi următoarele C. P. 
P.). În aceeaşi categorie se încadrează şi cazurile în care, deşi în 
mod abstract o faptă este considerată a prezenta gradul de pericol 
al unei infracţiuni, fiind incriminată ca atare, totuşi, în concret, ea 
este lipsită de pericolul social propriu al unei infracţiuni. 

b) cauze care vizează vinovăţia. Este vorba de stări, situaţii 
sau împrejurări – prevăzute expres de lege – care, făcând să 
dispară conştiinţa, voinţa sau libertatea de acţiune a persoanei 
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care comite o faptă incriminată, exclud vinovăţia, şi, implicit, 
caracterul penal al acelei fapte. În această categorie intră în primul 
rând cauzele reglementate prin art. 22-33 C. P. şi anume: legitima 
apărare, starea de necesitate, ordinul legii şi comanda autorităţii 
legitime, consimţământul victimei, constrângerea fizică şi 
constrângerea morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia 
involuntară completă, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt. 
Dar tot din această categorie fac parte şi unele situaţii particulare, 
reglementate prin dispoziţii exprese, cuprinse în partea specială a 
Codului penal (efectuarea probei verităţii în caz de calomnie); 

c) cauze referitoare la prevederea faptei în legea penală. În 
această categorie sunt cuprinse acele situaţii în care lipseşte o 
prevedere legală în baza căreia fapta săvârşită să poată fi 
considerată infracţiune (lipsa dublei incriminări în cazul faptelor 
săvârşite în străinătate). Literatura juridică include în categoria 
cauzelor privitoare la prevederea faptei în legea penală şi situaţiile 
în care unei fapte concrete îi lipseşte unul din elementele 
constitutive cerute de textul care descrie conţinutul infracţiunii, 
fiindcă o faptă care nu are elementele cerute de lege înseamnă că 
este o faptă pe care legea nu o prevede (ex., o ameninţare care nu 
este de natură să alarmeze – art.210 C. P.). Acest punct de 
vedere ne este confirmat de prevederile art. 10 C. P. P., care 
enumerând cauzele în care punerea în mişcare sau exercitarea 
acţiunii penale este împiedicată, se referă distinct la situaţiile în 
care „există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al 
faptei” (lit. e) şi situaţiile când „faptei îi lipseşte unul din elementele 
constitutive ale infracţiunii” (lit. d). 

2. CAUZELE JUSTIFICATIVE ŞI CAUZELE CARE 
ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI PREVĂZUTE ÎN 
ART. 22-33 DIN CODUL PENAL 

CAUZELE JUSTIFICATIVE 

Art. 21.–(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 
legea penală săvârşită în condiţiile vreuneia dintre cauzele 
justificative prevăzute de lege. 

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra 
participanţilor. 
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A. LEGITIMA APĂRARE (ART. 22 C. P.) 
a) Noţiune 
O faptă se consideră comisă în legitimă apărare atunci 

când săvârşirea ei a fost necesară pentru înlăturarea unui 
atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva 
făptuitorului, a altei persoane sau împotriva unui interes 
general, care pune în pericol grav persoana sau drepturile 
celui atacat ori interesul general. 

De asemenea, se prezumă că este în legitimă apărare şi 
acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea 
fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau 
prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, 
dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. 

Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care, 
din cauza tulburării sau temerii, a depăşit limitele unei apărări 
proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în 
care s-a produs atacul. 

În cazul legitimei apărări există, aşadar, pe de o parte, un 
atac, o agresiune, care creează un pericol grav şi iminent pentru 
persoana atacată ori pentru un interes general şi, pe de altă parte, 
o apărare, concretizată în săvârşirea unei fapte prevăzute de 
legea penală care, în condiţiile date, era absolut necesară pentru 
respingerea atacului mai înainte ca aceasta să aducă atingerea 
valorilor sociale puse în pericol. 

 
b) Condiţiile privitoare la atac şi apărare 
Cele două elementele de bază ale legitimei apărări sunt, pe 

de o parte atacul şi pe de altă parte, apărarea (riposta). De aceea 
toate condiţiile legitimei apărări gravitează în jurul acestor două 
elemente. 

1. Condiţii privitoare la atac. Prin atac se înţelege o 
acţiune sau inacţiune prin care agresorul tinde să aducă atingere 
unor valori sociale ce, potrivit legii, pot fi ocrotite pe calea apărării 
legitime, adică persoanelor, drepturilor acestora şi intereselor 
generale. Este de la sine înţeles că, în  majoritatea cazurilor, 
atacul constă într-o acţiune; cazurile în care el s-ar putea 
concretiza într-o inacţiune sunt posibile, dar ele reprezintă mai 
mult exemple ipotetice (de pildă, o persoană, având în îngrijire un 
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bolnav, nu-i administrează medicamentele potrivit prescripţiei 
medicale cu intenţia de a provoca moartea sau agravarea bolii). 

Pentru ca cel care apără să fie în legitimă apărare, este 
necesar ca atacul să prezinte următoarele caracteristici: 

– să fie material. Atacul este material când se realizează 
prin fapte de natură să pună în pericol în mod fizic valoarea 
socială împotriva căreia este îndreptat. De regulă, materialitatea 
atacului se concretizează într-o acţiune, realizată cu sau fără 
folosirea de mijloace agresive (corpuri contondente, tăioase, arme 
de foc, substanţe inflamabile etc.), dar, teoretic cel puţin, poate 
îmbrăca şi forma inacţiunii. Atacul realizat prin cuvinte sau prin 
scris (insulte, calomnii, ameninţări) nu are caracter material, aşa 
încât dacă faţă de un asemenea atac s-a reacţionat prin săvârşirea 
unei fapte prevăzute de legea penală, făptuitorul – care avea 
posibilitatea să reacţioneze pe cale juridică, nu poate beneficia de 
imunitate pe temeiul legitimei apărări, dar el poate invoca existenţa 
unor circumstanţe atenuante. 

– să fie direct. Atacul este direct atunci când constituie în 
mod nemijlocit o sursă de pericol pentru persoana sau interesul 
public împotriva căruia se îndreaptă. În literatura juridică s-a arătat 
că atacul poate fi considerat direct şi atunci când, deşi nu se 
realizează în condiţiile unui contact nemijlocit, fizic, cu una din 
valorile ocrotite de instituţia legitimei apărări, vizează totuşi – ca 
acţiune agresivă – o asemenea valoare (agresorul a pus otravă în 
mâncarea care urmează a fi servită unei persoane). 

În practica judiciară s-a decis că nu există un atac direct în 
cazul în care între agresor şi persoana vătămată se află un 
obstacol (o uşa sau o poartă închisă), care îl împiedică pe cel 
dintâi să pună în pericol viaţa celei de-a doua. 

– să fie imediat. Acest atribut al atacului se poate 
manifesta în două forme: prin iminenţa sau prin actualitatea sa. 

Atacul este iminent când există certitudinea dezlănţuirii 
sale imediate. Un atac iminent este o agresiune care nu a început, 
dar este – în mod sigur – pe punctul de a se produce (agresorul 
ridică un topor deasupra capului persoanei pe care vrea să o 
ucidă). Atacul iminent nu trebuie confundat cu atacul eventual – 
deci cu o agresiune ce s-ar putea produce cândva în viitor – sau 
cu teama de un atac, determinată de existenţa unei duşmănii mai 
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vechi, de o comportare anterior constant agresivă etc. În 
asemenea situaţii, producerea unui atac putând fi prevenită prin 
luarea unor măsuri de precauţie care să nu constea în săvârşirea 
de fapte penale, nu există situaţie de legitimă apărare. 

Atacul este actual când se afla în curs de desfăşurare, 
adică din momentul în care s-a dezlănţuit până la consumare. Un 
atac consumat nu mai justifică un act de apărare, aşa încât reacţia 
făptuitorului are caracterul unei riposte, nu al unei apărări 
necesare. Astfel, în practică s-a decis că nu există legitimă 
apărare când agresorul, după ce a lovit victima, s-a retras din faţa 
acesteia ori a fost dezarmat sau a încercat să scape prin fugă, 
însă victima i-a aplicat, totuşi, o lovitură mortală. Este necesară 
însă precizarea că, dacă în cazul infracţiunilor contra persoanei, 
atacul se consumă în momentul consumării infracţiunii realizate 
prin săvârşirea lui, în cazul infracţiunilor contra patrimoniului – 
atacul nu se consideră consumat decât în momentul în care, după 
săvârşire, infracţiunea şi-a pierdut caracterul flagrant. Astfel, în 
cazul infracţiunii de furt, atacul se consideră actual şi atunci când, 
după luarea bunului, autorul se îndepărtează cu bunul sustras de 
la locul infracţiunii, aşa încât dacă, în acest timp, persoana 
vătămată foloseşte violenţa pentru a recupera bunul furat, 
dispoziţiile legale privitoare la legitima apărare sunt, în principiu, 
aplicabile. 

– să fie injust. Atacul este injust în cazul în care nu este 
legitim sau întemeiat pe o dispoziţie a legii sau pe un drept. 

Dimpotrivă, atacul se consideră just şi ca atare, nu creează 
stare de legitimă apărare, atunci când legea prevede ori permite, 
explicit sau implicit, efectuarea actului care – numai formal – este 
socotit ca fiind un atac (astfel, este legal justificat actul unui organ 
de poliţie de a priva de libertate o persoană în executarea unui 
mandat de arestare). În legătură cu aceasta, se pune problema 
dacă în faţa abuzului autorităţii – cu ocazia executării unui act 
îngăduit de lege – poate exista legitima apărare (de exemplu, un 
lucrător de poliţie intră în locuinţa unei persoane pentru a efectua o 
percheziţie, fără a fi fost autorizat de instanţă, fără a fi existat o 
infracţiune flagrantă şi fără a fi avut consimţământul locatarului, 
care reacţionează la acest abuz, lovindu-l). Răspunsul nu poate fi 
decât afirmativ, pentru că, dacă una din condiţiile atacului este 
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caracterul său injust – condiţie care, alături de celelalte, 
legitimează apărarea – atunci această condiţie se referă la orice 
atac, la orice agresiune, fără vreo deosebire făcută de lege în ce 
priveşte calitatea autorului şi cadrul în care acel atac este înfăptuit. 
Aşadar, chiar dacă este vorba de un funcţionar care ar lucra în 
cadrul exercitării atribuţiilor sale, în cazul în care măsura pe care o 
ia acesta este abuzivă – deci injustă – şi întruneşte toate celelalte 
condiţii pentru a legitima apărarea, prevederile art. 22 C. P. sunt 
pe deplin incidente.  

– să fie îndreptat împotriva unei persoane, a drepturilor 
sale ori împotriva unui interes public. Pentru ca apărarea să fie 
legitimă este obligatoriu ca atacul să vizeze una din valorile 
determinate – într-o formulare sintetică – prin lege: persoana 
omului (în oricare din atributele sale esenţiale: viaţa, integritatea 
corporală, sănătatea, libertatea, demnitatea), drepturile persoanei 
(inclusiv de proprietate) sau un interes general cum ar fi siguranţa 
statului, capacitatea de apărarea a ţării, bunul mers al instituţiilor 
publice sau alte persoane juridice etc. 

– să pună în pericol persoana atacată, drepturile 
acesteia ori interesul general. Pericolul se consideră grav atunci 
când atacul este de natură să producă o vătămare ireparabilă sau 
greu de înlăturat (pierderea vieţii, cauzarea unei infirmităţi). Un 
pericol care nu ar fi grav nu este de natură să creeze, în psihicul 
celui care efectuează actul de apărare, acea stare specială de 
constrângere care exclude posibilitatea de determinare liberă a 
voinţei şi, ca atare, existenţa vinovăţiei. Gravitatea pericolului 
trebuie apreciată întotdeauna, nu numai în raport cu valoarea 
primejduită, dar ţinându-se seama de împrejurările în care s-a 
produs atacul, de persoana agresorului şi, în general, de toate 
datele concrete specifice fiecărei cauze în parte. 

2. Condiţii privitoare la apărare. Legitima apărare 
presupune existenţa unei apărări împotriva agresiunii care să se 
concretizeze în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 
Natura şi încadrarea juridică a acestei fapte nu interesează – ea 
poate fi, de exemplu, un omor, o vătămare a integrităţii corporale – 
după cum este nerelevantă şi împrejurarea dacă acea faptă s-a 
consumat sau a rămas în stadiul tentativei. Nu prezintă interes nici 
faptul dacă cel care a efectuat actul de apărare este însăşi 
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persoana atacată ori altă persoană, care i-a venit în ajutor; în 
această din urmă situaţie nu se cere ca între cel atacat şi autorul 
faptei săvârşite pentru respingerea atacului să existe vreo legătură 
de rudenie, de afecţiune sau de alt ordin. Când obiectul atacului îl 
constituie un interes general, apărarea acestuia se poate efectua 
în condiţii de legitimitate, de către orice persoană, indiferent de 
existenţa vreunei relaţii între ea şi acel interes. 

Pentru a putea fi caracterizată ca o apărare legitimă, fapta 
prevăzută de legea penală, săvârşită în combaterea agresiunii 
trebuie să îndeplinească însă două condiţii: 

– să fi fost necesară pentru înlăturarea atacului. 
Apărarea se consideră necesară atunci când a fost impusă de 
natura şi condiţiile agresiunii. În general, necesitatea obiectivă a 
actelor de apărare se apreciază în funcţie de mai mulţi factori şi 
anume: 

– de obiectul agresiunii (viaţa, integritatea corporală, 
proprietatea etc.) şi de măsura concretă a periclitării sale prin 
actele de agresiune. De exemplu, nu se pot folosi aceleaşi 
mijloace de apărare pentru respingerea unui atac îndreptat 
împotriva vieţii ori pentru a împiedica săvârşirea unui furt; 

– de caracterul imediat al agresiunii. Mai înainte ca atacul 
să fi devenit iminent, pericolul, încă eventual, poate fi evitat în alt 
mod, iar după ce agresiunea s-a consumat, apărarea încetează de 
a fi obiectiv necesară, căci nu mai există un atac care trebuie 
înlăturat ori anihilat; 

– de intensitatea agresiunii. În condiţiile unei agresiuni de 
intensitate redusă, actele de apărare pot deveni inutile; 

– de anumite condiţii de timp, de loc sau privitoare la 
persoana atacată. De exemplu, un act de apărare care, în alte 
condiţii n-ar fi indispensabil, poate deveni necesar în cazul în care 
cel atacat se află într-un loc izolat, unde cu greu se poate aştepta 
la intervenţia altor persoane pentru curmarea atacului; tot astfel, o 
femeie singură sau mai în vârstă, dându-şi seama de slăbiciunea 
proprie, poate resimţi mai acut necesitatea efectuării unor acte de 
apărare. 

Actul de apărare se consideră necesar chiar dacă nu 
reprezintă, pentru autor, singurul mijloc de evitarea a pericolului 
creat de agresiune. Este adevărat că apărarea nu poate fi expresia 
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unor manifestări de bărbăţie, de vitejie, de înfruntare, căci, în 
asemenea caz, însăşi ideea de apărare este exclusă, dar nici nu i 
se poate pretinde celui atacat să-l implore pe agresor, să fugă, să 
se ascundă etc., adică să evite în alt mod agresiunea sau 
continuarea ei. Apărarea se socoteşte necesară şi atunci când 
victima agresiunii se putea aştepta la atacul înfăptuit sau fusese 
prevenit asupra posibilităţii dezlănţuirii atacului. 

Fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în apărare se 
consideră a fi fost necesară numai dacă s-a îndreptat împotriva 
agresorului, nu împotriva altei persoane. Dacă însă actul de 
apărare a fost executat din eroare contra altei persoane decât 
agresorul poate exista, în principiu, legitima apărare, atâta vreme 
cât această eroare nu este imputabilă celui atacat. 

– să fie proporţională cu gravitatea actului. Pentru ca 
apărarea să fie considerată legitimă este necesar să existe un 
raport de proporţionalitate, sub raportul gravităţii, între fapta 
prevăzută de legea penală săvârşită în apărare şi atacul care a 
determinat comiterea ei (nu s-ar putea considera că această 
condiţie este îndeplinită atunci când, pentru a respinge un atac ce 
constă în lovituri aplicate cu palma, cel atacat îl ucide pe agresor). 
Legea nu stabileşte şi nici nu este posibil a se stabili criterii 
apriorice de apreciere a proporţionalităţii dintre gravitatea atacului 
şi cea a apărării. 

Proporţionalitatea dintre atac şi apărare are însă nu numai 
un aspect obiectiv, ci şi unul subiectiv, căci ceea ce din punct de 
vedere obiectiv poate fi neproporţional, celui atacat poate să-i 
apară a fi în limitele proporţionalităţii. Totul depinde de starea 
psihică a acestuia în momentul agresiunii, de modul în care – în 
condiţiile tulburării şi temerii în care s-a aflat – a perceput 
gravitatea atacului şi intensitatea apărării necesare pentru a-l 
respinge. 

Legiuitorul a ţinut seama de acest aspect, prevăzând în art. 
22 alin. 4 C. P., că este în legitimă apărare „şi acela care din 
cauza tulburării sau a temerii a depăşit limitele unei apărări 
proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care 
s-a produs atacul”. Prin această dispoziţie legală este reglementat 
ceea ce, în teoria dreptului penal este cunoscut sub numele de 
exces de apărare justificat. 
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În cazul excesului justificat de apărare, legitimei apărări 
propriu-zise de care ne-am ocupat până acum, îi sunt îndeplinite 
toate condiţiile referitoare la atac şi apărare, mai puţin acea ca 
apărarea să fie în mod obiectiv proporţională cu gravitatea 
pericolului generat de agresiune. Cu alte cuvinte, ca să existe 
exces justificat de apărare, trebuie să se fi produs unu atac 
material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva unei persoane 
sau a vreunui interes general. Trebuie, de asemenea, ca acel atac 
să fi pus în pericol grav persoana ori drepturile celui atacat ori 
interesul general şi mai trebuie, în sfârşit, ca fapta prevăzută de 
legea penală săvârşită fie de către cel atacat, fie de altă persoană, 
să fi fost necesară pentru înlăturarea atacului. Dacă toate aceste 
cerinţe sunt îndeplinite, există legitimă apărare, chiar dacă fapta 
săvârşită nu este proporţională cu gravitatea pericolului şi cu 
împrejurările în care s-a produs agresiunea în cazul în care riposta 
a depăşit în gravitate atacul din cauza tulburării sau temerii de 
care a fost stăpânită victima agresiunii. 

Prevederile art. 22 alin.4 CP sunt întru totul justificate. 
Când cineva acţionează sub stăpânirea unei tulburări sau temeri 
generate de pericolul agresiunii, se poate vorbi de exces din punct 
de vedere obiectiv nu şi subiectiv; cât timp actele săvârşite de cel 
atacat sunt necesare din punct de vedere subiectiv, apărarea nu 
poate fi decât legitimă, chiar dacă există o disproporţie obiectivă 
între agresiune şi actele de apărare. 

 
B. STAREA DE NECESITATE (ART. 23 C.PEN.) 
a) Noţiune 
Potrivit art. 23 alin.1 CP, nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. „Este 
în stare de necesitate – se arată în art. 23 alin. 2 C. P. – acela 
care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent 
şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală 
sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al 
altuia sau un interes general”. În conformitate cu prevederile 
art. 23 alin. 3 C.P., este, de asemenea, în stare de necesitate şi 
„persoana care, în momentul când a săvârşit fapta nu şi-a dat 
seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care 
s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat”. 
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În unele cazuri pot apărea situaţii în care valori de o 
importanţă deosebită – viaţa, integritatea corporală, sănătatea 
oamenilor – sunt supuse unor pericole iminente intervenite datorită 
unor împrejurări obiective. În momentul apariţiei pericolului, omul 
se vede obligat, pentru a salva acea valoare socială, să sacrifice o 
altă valoare socială de o mai mică importanţă în raport cu cea 
salvată. De exemplu, pentru a salva o persoană surprinsă de 
incendiu într-un imobil, pompierii sunt nevoiţi să spargă uşa ori 
zidul de la apartamentul vecin). 

Starea de necesitate este, deci, acea stare în care se află 
o persoană care este nevoită să săvârşească o faptă prevăzută de 
legea penală pentru a salva de la un pericol iminent, datorat 
întâmplării şi care nu putea fi înlăturat în alt mod, viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său 
ori al altuia sau un interes public. 

Desigur că în acest caz autorul şi-a dat seama de urmările 
acţiunii sale, deci factorul intelectiv al vinovăţiei există; de 
asemenea, a existat şi voinţa, dar voinţa nu s-a determinat în mod 
liber, ci sub imperiul constrângerii psihice pe care a creat-o apariţia 
pericolului. De aceea starea de necesitate înlătură caracterul penal 
al faptei şi, pe cale de consecinţă, răspunderea penală. 

În cazul stării de necesitate – ca şi în cazul legitimei apărări 
– există un conflict între două drepturi sau interese. Dar, pe când 
la legitima apărare conflictul este între un interes just (al celui care 
se apără) şi un interes injust (al celui care atacă), la starea de 
necesitate conflictul este între două interese (cel în pericol şi cel 
încălcat) la fel de juste, de legitime. Legea acordă însă primat 
interesului pus în pericol pentru că vătămarea care îl ameninţă 
este mai gravă în comparaţie cu vătămarea care se produce în 
cazul încălcării celuilalt interes. 

Din această constatare – că în cazul stării de necesitate 
prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală se aduce atingere 
unui interes just – decurge, în mod firesc, constatarea că, în 
reglementarea condiţiilor necesare pentru existenţa stării de 
necesitate, legea trebuie să fie mai restrictivă decât în cazul 
legitimei apărări, limitând în mai mare măsură cazurile de 
înlăturare a caracterului penal al faptei. 
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b) Condiţiile referitoare la pericol şi la acţiunea de 
salvare 

Starea de necesitate fiind generată de un pericol, faţă de 
care se reacţionează printr-o acţiune de salvare – care, în mod 
obiectiv, are înfăţişarea unei fapte prevăzute de legea penală – se 
structurează în jurul acestor elemente. 

1. Condiţii privitoare la pericol. În cazul stării de 
necesitate, pericolul care ameninţă persoane, bunuri sau interesul 
general pentru ocrotirea cărora se întreprinde acţiunea de salvare, 
îşi are sursa într-un eveniment accidental, provocat de o energie 
străină, de cele mai multe ori fără nici o legătură cu persoana 
expusă pericolului. Astfel, izvorul pericolului poate fi o forţă 
naturală (un trăsnet a aprins casa unei persoane care, pentru a 
stinge focul, violează domiciliul unui vecin spre a lua un stingător), 
o calamitate (izbucnind un mare incendiu, pentru înlăturarea 
pericolului ca focul să cuprindă întreg cartierul, este nevoie ca 
anumite clădiri să fie distruse în scopul izolării incendiului), un 
eveniment social, o boală (tatăl unui copil bolnav, aflat în iminent 
pericol de moarte, pătrunde în timpul nopţii, prin efracţie, în 
singura farmacie din localitate, pentru a lua medicamentul 
necesar), atacul unui animal periculos sau fapta unei persoane (o 
persoană fiind atacată de mai mulţi câini sau de un alienat mintal 
periculos, caută să scape refugiindu-se într-o curte, escaladând 
astfel gardul împrejmuitor) etc. Nu este însă exclus ca pericolul să 
fi fost generat de însăşi persoana pentru care se efectuează 
acţiunea de salvare (pentru a transporta la spital pe cineva care a 
încercat să se sinucidă, o persoană foloseşte fără drept, un 
autoturism parcat în apropiere). 

Indiferent de izvorul său, pericolul – ca să dea naştere 
stării de necesitate – trebuie sa îndeplinească următoarele 
condiţii: 

– să fie iminent, adică pe punctul de a produce răul la care 
este expusă valoare ocrotită. Cu atât mai mult, va exista stare de 
necesitate atunci când pericolul a încetat de a fi iminent şi a 
devenit actual, adică s-a declanşat. Atâta vreme cât pericolul nu 
este iminent sau nu mai este actual, nu se poate vorbi de o acţiune 
de salvare, aşa încât dacă pentru înlăturarea unui asemenea 
pericol – îndepărtat sau epuizat – s-a săvârşit o faptă prevăzută de 
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legea penală, aceasta constituie infracţiune şi atrage răspunderea 
prevăzuta de lege. 

– să ameninţe viaţa, integritatea corporală sau 
sănătatea unei persoane, un bun important al acesteia ori un 
interes general. Vârsta, starea de sănătate sau de boală, 
normalitatea sau, respectiv, infirmitatea persoanei a cărei viaţă, 
integritate corporală sau sănătate este pusă în pericol nu 
interesează. "Bun important" este – în sensul art. 23 C. P. – orice 
bun care prin natura şi destinaţia sa, prin valoarea sa patrimonială, 
artistică, ştiinţifică, istorică etc. sau chiar afectivă, justifică – 
obiectiv şi subiectiv – efectuarea actului de salvare de la pericolul 
care îl ameninţă.  

– să fie inevitabil, adică să nu poată fi înlăturat prin alte  
mijloace. Dacă pericolul poate fi evitat şi în alt mod decât prin 
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, nu există 
constrângere psihică şi, în absenţa acesteia, nici stare de 
necesitate. Inevitabilitatea pericolului nu trebuie apreciată însă 
abstract, ci numai prin raportare la împrejurările concrete în care 
acesta  s-a ivit şi la starea psihofizică a persoanei care a efectuat 
acţiunea de salvare. Acelaşi pericol, în anumite împrejurări, poate 
fi înlăturat şi pe căi ce nu au tangenţă cu legea penală, pe când în 
alte împrejurări singura posibilitate de a-l înlătura este săvârşirea 
unei fapte pe care legea penală o consideră infracţiune. Pe de altă 
parte, nu poate fi omis faptul că posibilităţile de înlăturare a 
pericolului pot fi percepute diferit de la o persoană la alta, în 
funcţie de structura psihică a fiecăruia, de emotivitatea proprie. 

2. Condiţii privitoare la acţiunea de salvare. Ca să se 
poată pune problema existenţei unei stări de necesitate, acţiunea 
săvârşită pentru înlăturarea pericolului trebuie să prezinte 
caracteristicile materiale ale unei fapte incriminate de lege (omor, 
furt etc.), altfel ea nu interesează din punct de vedere penal. 
Calificarea juridică a acelei fapte, ca şi împrejurarea dacă fapta a 
fost săvârşită de persoana expusă pericolului sau de un terţ sunt 
indiferente. 

Pentru a-i fi aplicabile dispoziţiile legale referitoare la starea 
de necesitate, fapta prevăzută de legea penală trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
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– să fie indispensabilă pentru înlăturarea pericolului care 
ameninţă valorile mai sus arătate sau, cu alte cuvinte, să 
reprezinte – în cazul concret – singura cale de salvare a acestor 
valori. Dacă pericolul putea fi înlăturat şi în alt mod, problema 
existenţei stării de necesitate nu se poate pune (de exemplu, în 
practica judiciară s-a decis că nu poate fi considerată ca săvârşită 
în stare de necesitate fapta unei persoane care nu deţinea permis 
de conducere, de a transporta la gară un prieten din altă localitate, 
a cărui locuinţă era expusă pericolului de inundaţie). În cazul în 
care cel aflat sub presiunea pericolului ar fi putut folosi şi altă cale 
pentru a evita ca pericolul să se concretizeze într-un rău efectiv, 
atunci încălcarea dreptului sau interesul just al unei terţe persoane 
ori a ordinii de drept nu mai poate fi justificată, iar fapta săvârşită 
prezintă, neîndoielnic, caracter penal.  

Observăm aici o diferenţă faţă de legitima apărare, la care 
nu se cere ca fapta prevăzută de legea penală să fi fost 
indispensabilă pentru înlăturarea atacului, ci numai necesară 
atingerii acestei finalităţi. 

– să nu fi cauzat urmări vădit mai grave decât cele ce 
s-ar fi produs în cazul neînlăturării pericolului. Nu este în stare 
de necesitate persoana care, atunci când s-a săvârşit fapta, a fost 
conştientă ca pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-
ar fi putut produce în cazul în care pericolul n-ar fi fost înlăturat. O 
asemenea faptă, prevăzută de legea penală, prin care s-au 
pricinuit unui terţ inocent urmări vădit mai grave decât cele ce ar fi 
survenit în cazul neînlăturării pericolului, constituie infracţiune – 
chiar dacă a fost săvârşită sub imperiul unei constrângeri 
caracteristice stării de necesitate – deoarece, aşa cum s-a spus, 
nu se poate admite înlăturarea unui rău mai mic prin cauzarea 
unui rău mai mare. Totuşi, chiar şi într-o asemenea situaţie – când 
există o vădită disproporţie între răul efectiv cauzat şi cel evitat 
prin comiterea faptei – nu va exista infracţiune, fapta urmând a fi 
socotită ca fiind săvârşită în stare de necesitate dacă în momentul 
în care a întreprins acţiunea de salvare făptuitorul n-a avut 
conştiinţa acestei disproporţii. 

Depăşirea cu ştiinţă a limitelor stării de necesitate nu 
înlătură caracterul penal al faptei, dar constituie o circumstanţă 
atenuantă legală (art.88 lit. b C. P.), dacă toate celelalte condiţii 
ale stării de necesitate – examinate mai sus – sunt îndeplinite.  
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– să nu fie săvârşită de către o persoană sau pentru a 
salva o persoană care avea obligaţia de a înfrunta pericolul. 
Nu se consideră, deci, în stare de necesitate persoana care, 
datorită funcţiei sau profesiei, este obligată să înfrunte pericolele 
inerente funcţiei sau profesiei respective. În acest caz lipseşte 
temeiul care justifică înlăturarea caracterului penal al faptei, adică 
prezenţa constrângerii psihice. Legea nu recunoaşte existenţa 
constrângerii atunci când persoana expusă pericolului are obligaţia 
să înfrunte acel pericol. 

Această condiţie îşi află temeiul juridic în normele legale 
care reglementează activitatea anumitor funcţii, profesii sau 
îndeletniciri, al căror rol social este de a combate şi înfrunta grave 
şi frecvente pericole. Aşa sunt, de exemplu, militarii aflaţi în 
misiune de luptă, pompierii, marinarii, medicii etc. Aceste persoane 
pot invoca, bineînţeles, starea de necesitate pentru faptele de 
salvare pe care le comit în exerciţiul funcţiei sau profesiei. 

 
C. ORDINUL LEGII ŞI COMANDA AUTORITĂŢII 

LEGITIME (ART. 24 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Potrivit art. 24 C. P. „Nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală dacă săvârşirea ei a fost impusă 
sau autorizată de lege. 

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea 
penală săvârşită pentru îndeplinirea unui ordin dat de către 
autoritatea legitimă, în forma prevăzută de lege, dacă acesta 
nu este în mod vădit ilegal.” 

 
b) Condiţii 
Pentru existenţa acestei cauze justificative se cer 

îndeplinite următoarele condiţii: 
– să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală, 

deoarece în absenţa unei asemenea fapte, problema justificării nu 
se poate pune;  

– să existe o lege care impune sau autorizează 
săvârşirea unei fapte care are caracter penal sau un ordin dat 
de o autoritate legitimă dacă acesta nu este în mod vădit 
ilegal. 
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De exemplu, se află într-o asemenea situaţie poliţistul care, 
urmărind o persoană care tocmai a săvârşit o infracţiune de omor, 
intră în curtea unei cetăţean (fără acordul acestuia) pentru a-l 
imobiliza pe făptuitorul care se refugiase acolo. În acest caz, fiind 
vorba de o infracţiune flagrantă, legea îl autorizează pe poliţist să 
pătrundă în curtea acelui cetăţean fără acordul acestuia. În 
aceeaşi situaţie se află şi poliţistul care pune în executare un 
mandat de percheziţie domiciliară sau de arestare preventivă emis 
de o autoritate legitimă (instanţa de judecată). El nu săvârşeşte 
infracţiunea de violare de domiciliu, respectiv lipsire de libertate în 
mod ilegal, întrucât ordinul a fost dat de o autoritate legitimă. Chiar 
dacă ulterior mandatul este atacat în instanţă pe motiv că a fost 
emis în mod abuziv şi este anulat, poliţistul de asemenea nu 
răspunde penal deoarece atunci când a operat percheziţia 
domiciliară sau arestarea făptuitorului ordinul nu a fost în mod 
vădit ilegal. Dacă însă mandatul a fost emis de către o autoritate 
nelegitimă şi poliţistul totuşi efectuează percheziţia domiciliară sau 
arestarea, nu ne mai aflăm în prezenţa unei cauze justificative 
deoarece ordinul a fost vădit ilegal. 

 
D. CONSIMŢĂMÂNTUL VICTIMEI (ART. 25 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Conform art. 25 C. P. „Nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul 
victimei, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de 
valoarea socială lezată sau pusă în pericol. 

Dispoziţiile anterioare nu se aplică în cazul 
infracţiunilor contra vieţii. În cazul infracţiunilor contra 
integrităţii corporale sau a sănătăţii acesteia nu se aplică, 
dacă fapta la care s-a consimţit contravine bunelor moravuri.” 

 
b) Condiţii 
Pentru existenţa acestei cauze justificative se cer 

îndeplinite următoarele condiţii: 
– să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală, 

cu excepţia unei infracţiuni contra vieţii sau a unei infracţiuni 
contra integrităţii corporale sau a sănătăţii, care contravine 
bunelor moravuri; 
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– să existe consimţământul victimei, dacă aceasta 
putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau 
pusă în pericol. Consimţământul victimei trebuie să fie exprimat 
în mod valabil, adică să nu fie dat sub constrângere morală. 

De exemplu, se află într-o asemenea situaţie o persoană 
care distruge un bun cu consimţământul proprietarului 
(dezmembrează complet o maşină pentru recuperarea unor 
piese de schimb). Fapta sa nu constituie infracţiunea de 
distrugere întrucât acţiunea s-a efectuat cu acordul 
proprietarului. De asemenea, un medic care face un avort în 
condiţiile legii şi cu acordul femeii însărcinate, nu comite 
infracţiunea de avort întrucât sunt îndeplinite condiţiile acestei 
cauze justificative. Nu operează „consimţământul victimei”, însă, 
în situaţia în care o persoană îi cere alteia să-i ia viaţa întrucât 
suferea de o boală gravă deoarece infracţiunile contra vieţii nu 
fac obiectul acestei cauze justificative. 

 
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL 

FAPTEI 
Art. 26. – (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 

legea penală comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele 
prevăzute de lege care înlătură caracterul penal al faptei. 

(2) Efectul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 
nu se extinde asupra participanţilor, cu excepţia cazului fortuit. 

 
A. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ (ART. 27 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Constrângerea fizică – este o cauză de înlăturare a 

caracterului penal al faptei, prevăzută în art. 27 C.P., potrivit căruia 
„nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, 
săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul 
nu i-a putut rezista”. 

Există constrângere fizică – sau forţă majoră – în sensul 
acestui text, ori de câte ori o persoană a săvârşit o faptă prevăzută 
de legea penală, acţionând în mod mecanic sau rămânând 
inactivă, sub imperiul unei energii străine, care a silit-o să comită 
acţiunea sau inacţiunea constitutivă a unei infracţiuni (o persoană 
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conduce în mod forţat mâna altei persoane, silind-o să falsifice un 
înscris; autorul unui furt îl imobilizează pe paznic, silindu-l să-şi 
încalce îndatoririle de serviciu). 

O faptă comisă sub imperiul constrângerii fizice nu 
constituie infracţiune întrucât îi lipseşte trăsătura esenţială a 
vinovăţiei, sub aspectul factorului volitiv. Persoana care acţionează 
sau rămâne inactivă, în condiţiile presiunii exercitate asupra sa de 
o energie fizică externă, căreia nu i se poate opune, nu se află în 
situaţia de a-şi manifesta în mod liber voinţa, rolul său în comiterea 
faptei fiind redus la acela de simplu instrument fizic, dinamizat sau 
paralizat de acea energie străină. 

Dar dacă fapta săvârşită de persoana constrânsă nu 
constituie infracţiune, care este situaţia juridică a aceluia care, 
atunci când energia străină aparţine unei persoane, a executat 
acţiunea de constrângere? 

Constrângerea fizică nu înlătură caracterul penal al faptei 
săvârşite decât în raport cu persoana constrânsă. Aşadar, cel care 
a exercitat acţiunea de constrângere va fi considerat instigator la 
infracţiunea respectivă, căci săvârşirea acesteia a fost determinată 
de acţiunea sa. Dacă acţiunea de constrângere constituie prin ea 
însăşi o infracţiune (lipsirea de libertate în mod ilegal), atunci în 
sarcina persoanei care a exercitat constrângerea trebuie să se 
reţină un concurs – ideal – de infracţiuni: pe de o parte, 
infracţiunea al cărei element material îl constituie fapta de 
constrângere şi, pe de altă parte, instigarea la săvârşirea faptei 
comise fără vinovăţie de cel constrâns. 

 
b) Condiţii
Pentru existenţa constrângerii fizice se cer îndeplinite 

următoarele condiţii: 
– să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală, 

deoarece în absenţa unei asemenea fapte, problema înlăturării 
caracterului penal nu se poate pune. Natura acestei fapte nu 
interesează, orice faptă prevăzută de legea penală fiind, în 
principiu, susceptibilă de a fi comisă în stare de constrângere 
fizică. Întrucât în acest caz lipseşte factorul volitiv – ceea ce este 
suficient pentru a exclude existenţa vinovăţiei –, factorul intelectiv 
nu mai interesează, aşa încât este indiferent dacă fapta săvârşită 
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este dintre cele care se comit cu intenţie ori din culpă. Fapta 
săvârşită în condiţiile art.27 C. P. poate consta fie într-o acţiune 
(în cazul falsului săvârşit, prin forţarea mâinii unei persoane), fie 
– cum se întâmplă cel mai adesea – într-o inacţiune, când 
persoana constrânsă se afla în imposibilitatea fizică de a-şi 
îndeplini la timp obligaţia legală (un militar aflat în permisie nu 
se poate întoarce la unitate din cauză că a fost bătut de anumite 
persoane şi imobilizat; un acar imobilizat de un individ nu poate 
manevra macazul înainte de sosirea unui tren şi se produce un 
accident de cale ferată). 

– să existe o constrângere fizică asupra persoanei care 
comite fapta prevăzută de legea penală. Forţa străină care 
exercită constrângerea trebuie să acţioneze direct – în momentul 
săvârşirii faptei– asupra fizicului persoanei care comite acea faptă. 
Acea forţă străină, care împiedică pe cel constrâns să-şi dirijeze în 
mod liber voinţa, poate consta în energia unei persoane (o 
persoană imobilizează un funcţionar pentru a-l împiedica să-şi 
exercite îndatoririle de serviciu) sau a unui animal care nu poate fi 
stăpânit (un cal care s-a speriat şi nu mai poate fi oprit), într-o 
maşină aflată în mişcare (un autoturism în viteză), într-un fenomen 
natural (o înzăpezire, o avalanşă), dar şi într-un proces fiziologic 
ce împiedică persoana constrânsă să acţioneze conform 
obligaţiilor sale (un leşin, un atac de cord). 

– persoana constrânsă să nu aibă posibilitatea de a 
rezista acţiunii de constrângere. Pentru a exista constrângere 
fizică nu este suficient ca persoana constrânsă să fi săvârşit, 
sub imperiul presiunii exercitate asupra sa, o faptă prevăzută de 
legea penală, ci mai trebuie ca acea persoană să nu se fi putut 
opune, fără pericol pentru ea, forţei străine care a silit-o să 
acţioneze sau să rămână inactivă şi să încalce astfel legea 
penală. Dacă persoana constrânsă are posibilitatea să anihileze 
– cu mijloace proprii ce pot fi folosite fără pericol – presiunea 
exercitată asupra energiei fizice, caracterul penal al faptei 
săvârşite în aceste condiţii nu este înlăturat şi acea persoana va 
răspunde penal pentru inacţiunea săvârşită, deoarece nu i s-a 
răpit posibilitatea de a-şi determina şi a-şi exercita în mod liber 
voinţa. 
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B. CONSTRÂNGEREA MORALĂ (ART. 28 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Constrângerea morală – cauză de înlăturare a 

caracterului penal al faptei – este prevăzută în art.28 CP, potrivit 
căruia există constrângere morală atunci când o persoană 
săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală datorită unei 
ameninţări cu un pericol grav pentru persoana sa ori a alteia, 
pericol care nu putea fi înlăturat în alt mod. 

În sensul acestui text, constrângerea morală constă, 
aşadar, în presiunea pe care o persoana o exercită prin orice 
mijloace asupra psihicului altei persoane, determinând-o prin 
teama gravă pe care o insuflă şi prin aducerea sa în situaţia de a 
nu-şi mai putea determina în mod liber voinţa – să comită o faptă 
prevăzută de legea penală. 

În cazul constrângerii morale, persoana aflată în această 
stare se găseşte în faţa alternativei de a suporta răul cu care este 
ameninţată sau de a săvârşi fapta prevăzută de legea penala ce i 
se cere de către cel care exercită acţiunea de ameninţare. În cazul 
în care cedează ameninţării, pentru că nu avea altă posibilitate de 
a evita pericolul, fapta săvârşită de ea nu va avea caracter penal, 
deoarece lipseşte una din trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, şi 
anume vinovăţia. 

Ca şi la starea de necesitate, în cazul constrângerii morale 
este un conflict între două interese, ambele juste: interesul celui 
ameninţat şi interesul persoanei vătămate prin fapta săvârşită de 
cel dintâi. În această situaţie, protecţia legii se îndreaptă cu 
prioritate asupra interesului pus în pericol, în mod nemijlocit, prin 
acţiunea de ameninţare, pentru că titularul acestuia, fiind supus 
unei implacabile constrângeri psihice, nu poate evita comiterea 
faptei prevăzute de legea penală. Întrucât interesul sacrificat este 
un interes just, legea îngrădeşte, prin condiţii restrictive, cazurile 
de înlăturare a caracterului penal al faptei. 

Constrângerea morală fiind o cauză personală de înlăturare 
a caracterului penal, nu profită, desigur, decât persoanei 
ameninţate, căci numai aceasta a acţionat fără vinovăţie. 
Persoana care a exercitat ameninţarea, pentru a determina 
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săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, va fi considerat 
instigator la comiterea acelei fapte de către cel ameninţat. Dacă 
există condiţiile legale de tragere la răspundere penală pentru 
infracţiunea de ameninţare, atunci în sarcina celui care a săvârşit 
constrângerea morală se va reţine un concurs ideal de infracţiuni: 
infracţiunea de ameninţare (art.210 C. P.) şi instigare la fapta 
prevăzută de legea penală comisă de persoana ameninţată. 

 
b) Condiţii 
Pentru existenţa constrângerii morale se cer îndeplinite 

următoarele condiţii: 
– să se săvârşească o faptă prevăzută de legea 

penală, deoarece astfel problema înlăturării caracterului penal 
nu se poate pune, fiind lipsită de obiect. Nici încadrarea juridică, 
nici forma acestei fapte – consumată ori tentativă – nu 
interesează, după cum nu prezintă interes dacă persoana 
ameninţată a acţionat în calitate de autor, complice ori 
instigator. Fapta prevăzută de legea penală, comisă de către cel 
ameninţat, poate consta într-o acţiune (un taximetrist ameninţat 
cu pistolul transportă într-un loc sigur nişte bunuri furate) sau 
într-o inacţiune (o persoană care este ameninţată că, dacă va 
interveni va fi ucisă cu mai multe lovituri de cuţit, omite să dea 
ajutor unei persoane aflată în primejdie). 

– să existe o acţiune de constrângere, exercitată prin 
ameninţare, asupra psihicului unei persoane. Constrângerea 
morală este generată, aşadar – ca şi starea de necesitate –, de 
existenţa unui pericol, dar de data asta, pericolul trebuie să 
izvorască numai dintr-o faptă a omului, mai precis dintr-o 
ameninţare asociată unei cereri adresată agentului, de a comite o 
anumită faptă prevăzută de legea penală. În cazul stării de 
necesitate – aşa cum s-a putut desprinde din explicaţiile 
precedente –, când pericolul izvorăşte dintr-o fapta a omului, care 
ameninţă viaţa sau integritatea corporală a agentului, această 
ameninţare nu este legată de săvârşirea unei fapte ilicite, însă 
agentul, pentru înlăturarea pericolului, comite o asemenea faptă; 
în cazul constrângerii morale, sursa pericolului nu poate fi decât o 
faptă a omului, exprimată într-o ameninţare prin care se cere 
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săvârşirea unei infracţiuni (nu există constrângere morală în cazul 
unei inculpate care a falsificat o convenţie de depozit bancar prin 
majorarea soldului creditor, pentru a scăpa de brutalităţile soţului 
ei care îi imputa nedepunerea unei sume de bani, deoarece 
inculpata a fost constrânsă nu pentru a falsifica actul, ci pentru a 
da explicaţii asupra sumei nedepuse). 

– persoana ameninţată – făptuitorul sau altă persoană 
– să fie expusă unui pericol grav. Pentru a produce acea stare 
de presiune psihică, în care voinţa nu se mai poate determina în 
mod liber, ameninţarea trebuie să fie gravă, în sensul că persoana 
ameninţată să se simtă expusă unui mare pericol. Dacă pericolul 
nu este grav – dacă nu priveşte un rău ireparabil sau greu de 
remediat – înseamnă că ameninţarea nu a fost susceptibilă să 
producă acea presiune psihică ce caracterizează constrângerea 
morală. 

Gravitatea ameninţării trebuie evaluată în concret, în raport 
cu persoana celui ameninţat şi cu împrejurările în care s-a produs 
ameninţarea. În orice caz, deşi legea nu prevede, este evident că, 
pentru a fi grav, pericolul trebuie să fie real, adică să nu fie vorba 
de o ameninţare făcută în glumă, şi să prezinte o anumită 
proporţie cu fapta ce se cere săvârşită. 

– pericolul cu care se ameninţă să nu poată fi înlăturat 
în alt mod decât prin săvârşirea faptei prevăzută de legea 
penală. Pentru ca fapta săvârşită sub presiunea ameninţării să nu 
constituie infracţiune, este necesar ca – în condiţiile concrete date 
– să fi fost indispensabilă pentru înlăturarea pericolului şi, totodată, 
să fi reprezentat singura cale pentru evitarea acestuia. Dacă 
pericolul putea fi înlăturat şi în alt mod, înseamnă că făptuitorul 
avea posibilitatea de a se sustrage presiunii la care era supus, 
folosind această altă cale şi evitând astfel încălcarea legii penale. 
Dacă n-a făcut-o, el trebuie să răspundă penal în faţa legii pentru 
faptă săvârşită. Astfel, în practică, s-a considerat că nu există 
constrângere morală în cazul unui inculpat care a dat ajutor la 
comiterea unei delapidări sub imperiul temerii pe care i-a inspirat-o 
ameninţarea că altfel va fi dat afară din serviciu, fiind recidivist. De 
asemenea, nu există constrângere morală dacă cineva a săvârşit 
un omor sub ameninţarea că, dacă nu-l săvârşeşte, va fi reclamat 
pentru un furt comis anterior şi îşi va pierde libertatea. 



 163

G. CAZUL FORTUIT (ART. 29 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Potrivit art.29 C. P., „Nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală al cărei rezultat este consecinţa 
unei împrejurări care nu putea fi prevăzută”. O faptă prevăzută 
de legea penală se consideră, aşadar, ca fiind săvârşită datorită 
cazului fortuit, atunci când acţiunea sau inacţiunea unei persoane 
a produs un rezultat vătămător, pe care aceasta nu l-a prevăzut şi 
nu l-a dorit, ca urmare a unei forţe (sau energii) străine ce n-a 
putut fi, în mod obiectiv, prevăzută. 

Aşa după cum s-a arătat anterior, ca să existe vinovăţie – 
trăsătură esenţială a infracţiunii – este necesar să se constate 
existenţa celor doi factori ai elementului subiectiv: factorul volitiv şi 
factorul intelectiv. Cu alte cuvinte, trebuie să se stabilească, pe de 
o parte, că acţiunea sau inacţiunea ce constituie elementul 
material al infracţiunii este expresia unei voinţe libere şi, pe de altă 
parte, că autorul ei şi-a reprezentat sau, dacă n-a făcut-o, a putut 
şi a trebuit să-şi reprezinte rezultatele acelei activităţi. Când însă o 
acţiune voită a produs un alt rezultat decât cel urmărit de autorul 
ei, şi aceasta din cauza unei forţe străine care s-a suprapus 
activităţii voite, vom avea un caz fortuit, dacă se va constata că, în 
mod obiectiv, făptuitorul nu şi-a putut reprezenta intenţia acelei 
energii străine. Există, aşadar, caz fortuit în următoarele exemple: 
în timpul desfăşurării muncilor agricole, o femeie îşi lasă copilul 
mic la umbra unui zid, dar se produce un cutremur, zidul se 
dărâmă şi copilul este ucis; în timpul aratului, un tractorist atinge 
cu lama plugului un obuz aflat în pământ din timpul războiului, se 
produce o explozie şi un muncitor agricol este ucis. 

Cazul fortuit începe, aşadar, acolo unde sfârşeşte culpa, 
fiindcă din moment ce o persoană a putut să-şi reprezinte 
intervenţia forţei străine şi producerea rezultatului, însă nu le-a 
prevăzut, există culpa; invers, din moment ce o persoană nu a 
putut să conceapă nici intervenţia energiei străine, nici survenirea 
rezultatului, există caz fortuit. 

Împrejurările imprevizibile, a căror intervenţie intempestivă, 
suprapusă acţiunii sau inacţiunii agentului, duce la apariţia 
rezultatului vătămător, se pot datora: unor fenomene ale naturii 
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care, deşi cunoscute, sunt imprevizibile sub aspectul momentului 
în care se ivesc (cutremur, trăsnet, alunecare de teren); folosirea 
unor mijloace tehnice (explozia unui cazan sub presiune, scurt 
circuit); unor stări maladive ale persoanei (leşin, atac de cord); 
comportării imprudente a victimei (traversarea neaşteptată şi în 
fugă a unei străzi) etc. 

Cazul fortuit, odată constatat în concret, atrage înlăturarea 
caracterului penal al faptei, şi, pe cale de consecinţă, înlătură 
răspunderea penală, neexistând vinovăţie. Când însă deşi a 
existat o împrejurare neprevăzută, rezultatul nu s-ar fi produs dacă 
nu i s-ar fi asociat şi o culpă a făptuitorului, acesta va răspunde 
penal pentru faptă săvârşită (o persoană aflată în stare de 
ebrietate, fiind împinsă de alta de pe refugiul pentru pietoni, a 
apărut pe neaşteptate în faţa unui autovehicul, fiind lovită mortal; 
acest rezultat nu s-ar fi produs însă dacă şoferul, conformându-se 
dispoziţiilor legale, la trecerea prin acel loc ar fi redus viteza 
maşinii până la limita evitării oricărui pericol). 

 
b) Condiţii 
Pentru existenţa cazului fortuit trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 
– acţiunea sau inacţiunea unei persoane să fi produs 

un rezultat vătămător datorită intrării în concurs cu o energie 
străină de conştiinţa şi voinţa acelei persoane. Între intervenţia 
neaşteptată a unei forţe străine şi rezultatul neprevăzut al acţiunii 
sau inacţiunii făptuitorului, trebuie să existe un raport de 
cauzalitate, în sensul că cea dintâi a contribuit la producerea 
acestui rezultat. Nu este necesar ca între acţiunea energiei străine 
şi acţiunea sau inacţiunea făptuitorului să existe vreo legătură 
cauzală. Acestea pot lua fiinţă independent, dar trebuie să intre la 
un moment dat în concurs şi astfel să determine producerea 
rezultatului. 

Uneori acţiunea energiei străine poate preceda acţiunea 
făptuitorului (cineva administrează unei persoane din familie un 
medicament în care farmacistul introdusese din greşeală o 
substanţă otrăvitoare, iar bolnavul moare), dar, de cele mai multe 
ori împrejurarea fortuită intervine pe parcursul efectuării acţiunii, 
adică după ce făptuitorul şi-a început activitatea, contribuind, 
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alături de acesta, la producerea rezultatului (în timp ce construiesc 
o casă, muncitorii aduc pe schele o cantitate de cărămizi, dar, 
producându-se un cutremur, cărămizile cad şi este rănit un 
trecător). 

– împrejurarea care a dus la producerea rezultatului să 
fi fost imprevizibilă. De pildă, datorită uzurii premature a unor 
piese, care nu putea fi constatată cu ocazia verificării tehnice 
anuale, mecanismul de direcţie al unui autovehicul s-a blocat şi s-a 
produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare moarte unei 
persoane. Tot astfel, un accident mortal de circulaţie a avut loc din 
cauza exploziei unei anvelope datorită unei fisuri preexistente – 
defect de fabricaţie – care nu putea fi sesizată. Ceea ce, în ipoteza 
cazului fortuit, nu putea fi prevăzut de făptuitor – spre deosebire de 
situaţia în care, în mod obişnuit, o persoană acţionează fără 
vinovăţie – este intervenţia împrejurării fortuite, a energiei străine, 
care a determinat producerea urmării vătămătoare, iar nu însuşi 
rezultatul produs. Desigur, şi la cazul fortuit făptuitorul nu prevede 
rezultatul, dar, în această ipoteză, neprevederea rezultatului este 
consecinţa indirectă a faptului că el nu poate să prevadă 
intervenţia împrejurării ce constituie sursa urmării vătămătoare; în 
cazul lipsei obişnuite a vinovăţiei, dimpotrivă, făptuitorul cunoaşte 
toate împrejurările în care se va desfăşura acţiunea sau inacţiunea 
întreprinsă de el, însă, din cauza situaţiei sale subiective, nu poate 
să-şi reprezinte producerea rezultatului vătămător. 

În ipoteza cazului fortuit, imposibilitatea de prevedere are 
caracter obiectiv, în sensul că, în condiţii de fapt similare, nici o 
persoană, oricât de inteligentă sau perspicace ar fi, nu putea să 
prevadă împrejurarea care declanşând energia străină se va 
înscrie în antecedenţa cauzală a rezultatului; în situaţia lipsei de 
vinovăţie neprevederea rezultatului are caracter subiectiv, în 
sensul că rezultatul pe care făptuitorul n-a putut să-l prevadă, 
pentru o altă persoană, mai bine înzestrată psihic, era previzibil. 

– acţiunea sau inacţiunea care – datorită intervenţiei 
neaşteptate a împrejurării fortuite – a determinat producerea 
rezultatului neprevăzut să fie o faptă incriminată de legea 
penală. Dacă, în raport cu rezultatul produs, fapta săvârşită nu 
cade sub incidenţa legii penale, problema incidenţei unui caz 
fortuit nu se poate pune, căci, în lipsa caracterului penal al faptei, 
aplicarea prevederilor art. 29 C. P. ar fi lipsită de obiect. 
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Cazul fortuit interesează mai mult infracţiunile săvârşite din 
culpă. În cazul infracţiunilor ce se comit cu intenţie este indiferent 
dacă făptuitorul a putut sau nu să prevadă rezultatul survenit – 
adică dacă există culpă sau caz fortuit – pentru că, din moment ce 
nu există intenţie, fapta tot nu se pedepseşte şi, deci, culpa şi 
cazul fortuit au acelaşi efect. 

 
D. IRESPONSABILITATEA (ART. 31 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Potrivit dispoziţiilor art. 31 CP – „nu constituie infracţiune 

fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul 
săvârşirii faptei, fie din cauza alienaţiei mintale, fie din alte 
cauze, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile 
sale, ori nu putea fi stăpân pe ele”. 

Prin iresponsabilitate se înţelege, aşadar, starea de 
incapacitate psihică a unei persoane care intelectiv nu-şi poate da 
seama de sensul, de valoarea sau urmările acţiunilor sau 
inacţiunilor pe care le comite, iar volitiv, nu-şi poate determina şi 
dirija în mod normal voinţa în raport cu propriile sale fapte. 

Iresponsabilitatea înlătură caracterul penal al faptei 
săvârşite, iar în absenţa oricăruia din factorii sus-menţionaţi – 
intelectiv şi volitiv – nu există vinovăţie. 

Dar nu numai atât, o persoană lipsită de însuşirile psihice 
fundamentale, necesare pentru a înţelege semnificaţia socială a 
manifestărilor sale ilicite, nu-şi va modela comportarea şi nu va 
putea fi îndreptată prin aplicarea şi executarea unei pedepse. 

Lipsa capacităţii psihice (iresponsabilitatea) se poate 
datora – aşa cum se arată în art. 31 CP – „alienaţiei mintale” sau 
„altor cauze”. 

Prin „alienaţie mintală”, în ştiinţa dreptului penal se înţelege 
orice stare de alterare a facultăţilor mintale, provenind dintr-o 
cauză patologică, o anormalitate fiziologică, o leziune organică sau 
orice cauză morbidă. Intră în această categorie anomalii care fac 
imposibilă dezvoltarea facultăţilor psihice (idioţenie, infantilism, 
debilitate mintală, cretinism etc.) sau maladii ale sistemului nervos 
(nebunie, oligofrenie, schizofrenie paranoidă, nevroze, psihoze 
etc.). În categoria „altor cauze” pot fi incluse unele fenomene 
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fiziologice (somn natural, somn hipnotic, leşin etc.) sau diferite 
tulburări psihice provocate prin diferite intoxicaţii (stări de 
inconştienţă provocate prin alcool, stupefiante, narcotice, alimente 
alterate, preparate farmaceutice nocive etc.). 

Starea de incapacitate psihică poate fi permanentă, 
incurabilă sau trecătoare, dar nu sunt excluse nici situaţiile în care 
perioada de iresponsabilitate alternează cu perioade de luciditate. 

Orice persoană învinuită de săvârşirea unei infracţiuni este 
prezumată, până la dovada contrarie, că este responsabilă. Când 
însă există îndoieli cu privire la normalitatea stării psihice a 
inculpatului sau învinuitului, eventuala constatare a 
iresponsabilităţii şi a cauzelor ei este o problemă pe care organele 
judiciare nu o pot rezolva decât apelând la cunoştinţele unor 
medici specialişti. Aceştia vor trebui să constate dacă, la data când 
a săvârşit fapta, învinuitul sau inculpatul a fost ori nu apt să-şi dea 
seama de fapta sa. 

Iresponsabilitatea făptuitorului, odată constatată, înlătură – 
aşa cum s-a arătat – caracterul penal al faptei săvârşite şi pe cale 
de consecinţă, înlătură şi răspunderea penală. 

Cauza de înlăturare a caracterului penal al faptei 
determinată de iresponsabilitatea făptuitorului, având caracter 
personal, nu are efect asupra  celorlalţi participanţi. 

 
b) Condiţii 
Pentru ca iresponsabilitatea să înlăture caracterul penal al 

faptei se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
– să existe o stare de incapacitate psihică, fie sub 

aspect intelectiv, fie sub aspect volitiv, fie sub ambele aceste 
aspecte. Aceasta înseamnă că făptuitorul fie nu şi-a dat seama de 
acţiunile sau inacţiunile sale, de caracterul antisocial al acestora şi 
de nocivitatea urmărilor lor, fie a fost lipsit, din punct de vedere 
psihic, de posibilitatea de a-şi manifesta în mod liber şi conştient 
voinţa, fie – în sfârşit – a fost lipsit atât de aptitudinea de a 
înţelege, cât şi de aceea de a fi stăpân pe acţiunile sau inacţiunile 
sale; 

– starea de incapacitate să existe în momentul 
săvârşirii faptei; această condiţie se consideră îndeplinită ori de 
câte ori făptuitorul s-a aflat în stare de incapacitate psihică pe 
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întreaga durată a săvârşirii acţiunii sau inacţiunii ce constituie 
elementul material al unei infracţiuni. În cazul infracţiunilor 
continue, continuate sau de obicei, adică al acelor infracţiuni 
caracterizate, din punct de vedere obiectiv, printr-o prelungire atât 
a elementului material cât şi a procesului de producere a 
rezultatului, dacă iresponsabilitatea a existat pe o perioadă mai 
scurtă decât ansamblul activităţii infracţionale – indiferent dacă 
făptuitorului i-a lipsit capacitatea penală la începutul, la sfârşitul ori 
la un moment dat, pe parcursul acestei activităţi, făptuitorul va 
răspunde pentru infracţiunea săvârşită, dar numai în limitele 
actelor materiale sau ale acţiunilor sau inacţiunilor comise în 
perioada cât a fost responsabil. 

Cauza de înlăturare a caracterului penal al faptei nu 
operează atunci când făptuitorul şi-a provocat singur şi a convenit 
să i se provoace de altul o stare – temporară – de iresponsabilitate 
psihică, pentru a se afla în acea stare în momentul săvârşirii 
infracţiunii, plănuită dinainte şi a se putea prevala, în apărarea sa, 
de efectele iresponsabilităţii. De exemplu, un paznic s-a lăsat cu 
bună ştiinţă narcotizat de către cei care urmau să comită o 
spargere, pentru a nu putea fi acuzat de complicitate. Tot astfel, nu 
poate invoca efectele iresponsabilităţii – în cazul infracţiunilor 
săvârşite prin inacţiune – cel care a omis să-şi îndeplinească o 
obligaţie legală datorită unei stări temporare de incapacitate 
psihică survenită din culpa sa (o asistentă medicală ia un somnifer 
şi nu se poate trezi la timp pentru a administra un medicament 
unei persoane grav bolnave care, din această cauză, încetează 
din viaţă). 

Când starea de inconştienţă intervine după comiterea 
infracţiunii, fapta îşi păstrează caracterul penal, însă urmărirea sau 
judecata se suspendă până la eventuala însănătoşire a 
infractorului (art. 239, art. 262 pct. 2 lit. b, art. 303 C. P.P.); organul 
de cercetare penală poate totuşi să efectueze toate actele a căror 
îndeplinire nu este împiedicată de situaţia învinuitului sau 
inculpatului (art. 241 C.P.P.). 

– starea de incapacitate psihică să fie datorată 
„alienaţiei mintale” sau „altor cauze”. Înţelesul acestor două 
noţiuni a fost explicat mai sus. În ambele cazuri este vorba de 
cauze anormale de incapacitate psihică. Precizarea este necesară 
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pentru a distinge cazurile de iresponsabilitate propriu-zisă, vizată 
prin prevederile art. 31 CP, de unele situaţii – minoritatea şi 
eroarea de fapt – în care neputinţa înţelegerii caracterului faptelor 
săvârşite şi de a fi stăpân pe ele se datorează unor stări oarecum 
normale, cum ar fi lipsa de maturitate psihică la o anumită vârstă 
sau o deformare relativă, nepatologică a factorului intelectiv. 

– fapta săvârşită să fie prevăzută de legea penală. Dacă 
fapta săvârşită nu este dintre cele pe care legea penală le 
incriminează şi le pedepseşte, chestiunea responsabilităţii sau, 
după caz, a iresponsabilităţii făptuitorului este nerelevantă, pentru 
că, fapta neavând caracter penal, problema înlăturării acestuia nu 
se poate pune. 

 
E. MINORITATEA (ART. 30 C. PEN.) 
 
a) Noţiune 
Pe parcursul dezvoltării psihofizice a persoanei există, 

aşadar, o perioadă în care aceasta, neavând capacitatea psihică 
necesară pentru a înţelege semnificaţia socială a faptelor sale şi 
pentru a fi stăpână pe ele, nu poate fi subiect activ al infracţiunii; 
faptele săvârşite de ea, chiar dacă sunt prevăzute de legea 
penală, nu au caracter penal şi nu atrag răspunderea penală. 

În art. 30 C.P., se prevede, în acest sens, că „nu 
constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită de un minor care, la data comiterii acesteia, nu 
îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal”. Pe de 
altă parte, în completarea acestei dispoziţii legale, în art. 113 alin. 
1 şi 2 C.P. se prevede că „minorul care nu a împlinit vârsta de 14 
ani nu răspunde penal”, iar „minorul care are vârsta între 14 şi 16 
ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta 
cu discernământ”. 

Cele două texte sus-menţionate stabilesc, deci, în 
coroborarea lor, o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei 
săvârşite de un minor care nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege 
pentru a răspunde penal. Minorii care, la data săvârşirii faptei nu 
împliniseră o anumită vârsta sunt prezumaţi că nu au aptitudinea 
psihică de a distinge între bine şi rău, între ceea ce este permis şi 
ceea ce este oprit şi nici de a acţiona în deplină cunoştinţă de 
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cauză. Această incapacitate psihică nu este de natură patologică, 
nu reprezintă o anormalitate, ci – în raport cu vârsta minorului – 
este o insuficienţă firească, normală şi aflată, de altfel, într-un 
proces de treptată respingere pe măsura apropierii de vârsta 
majoratului. 

Faptele prevăzute de legea penală, săvârşite de minorii 
care nu răspund penal nu constituie infracţiuni pentru că – lipsind 
capacitatea de înţelegere şi voinţa – nu sunt săvârşite cu 
vinovăţie, iar vinovăţia constituie o trăsătură esenţială a infracţiunii. 
Împotriva minorului care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală, dar care nu răspunde penal, se pot lua măsuri de ocrotire. 

Înlăturarea caracterului penal al faptei, în cazul minorilor care 
nu răspund penal, fiind legată de o stare personală, profită numai 
infractorului minor, nu şi celorlalţi participanţi la săvârşirea faptei. 

 
b) Condiţii 
Pentru ca starea de minoritate să înlăture caracterul penal 

al faptei, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: 
1) să fi comis o faptă prevăzută de legea penală. Nu are 

relevanţă dacă fapta a fost executată printr-o acţiune sau 
inacţiune, dacă a fost realizată în forma consumată sau doar sub 
forma tentativei, dacă minorul a săvârşit acte de autorat, de 
instigare sau de complicitate. Important este ca fapta săvârşită în 
mod concret să aibă un corespondent legal în conţinutul uneia din 
faptele prevăzute de Codul penal sau de o lege specială; 

2) fapta să fie săvârşită de un minor care nu 
îndeplineşte condiţiile legale pentru a răspunde penal. Nu 
răspund penal, potrivit art. 113 alin. 1 şi 2 C. P.: 

– minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. În favoarea 
acestor minori există o prezumţie absolută de incapacitate penală, 
care nu poate fi combătută în nici un fel; de aceea aceşti minori nu 
vor răspunde niciodată pentru faptele lor, oricare ar fi acestea şi 
condiţiile în care le-au săvârşit; 

– minorii care au depăşit vârsta de 14 ani, dar nu au 
împlinit încă 16 ani, dacă au săvârşit fapta fără discernământ. 
Lipsa de discernământ este presupusă, însă această prezumţie 
este relativă, putând fi combătută prin dovada contrară. Aşadar 
minorii între 14 şi 16 ani, fiind prezumaţi a fi acţionat fără 
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discernământ, nu răspund din punct de vedere penal; odată ce s-a 
dovedit că au lucrat cu discernământ, răspunderea penală nu mai 
poate fi evitată. 

Existenţa discernământului nu poate fi stabilită pe baza 
unor criterii apriorice şi abstracte, ci numai în raport cu natura 
faptei săvârşite, cu împrejurările concrete în care aceasta s-a 
comis şi cu datele ce caracterizează persoana minorului. 

3) minorul să nu îndeplinească condiţiile legale pentru 
a răspunde penal în momentul săvârşirii faptei. În cazul 
infracţiunilor continue şi de obicei data săvârşirii faptei este data 
încetării acţiunii sau inacţiunii. În consecinţă se impun următoarele 
diferenţieri: 

– dacă o parte din acţiunea constitutivă a infracţiunii 
continue ori de obicei sau unele din acţiunile sau inacţiunile 
componente ale faptei continuate au fost comise înainte de 
împlinirea vârstei de 14 ani, iar altele între 14-16 ani, minorul nu va 
răspunde penal dacă şi după ce a împlinit 14 ani a acţionat tot fără 
discernământ; dimpotrivă, el va răspunde penal – însă numai 
pentru ce a comis după împlinirea vârstei de 14 ani – în cazul în 
care s-ar face dovada că în această ultimă perioadă a activităţii 
sale el a acţionat cu discernământ; 

– dacă o parte din acţiunea sau inacţiunea constitutivă a 
infracţiunii continue sau de obicei ori unele din acţiunile/inacţiunile 
componente ale faptei continuate au fost comise între 14 şi 16 ani, 
iar celelalte între 16 şi 18 ani, minorul va răspunde numai pentru 
ceea ce a comis după împlinirea vârstei de 16 ani, în cazul în care 
pentru perioada anterioară nu s-a făcut dovada discernământului. 

În cazul infracţiunilor progresive, dacă activitatea proprie 
infracţiunii de bază s-a comis mai înainte ca minorul să fi dobândit 
capacitatea penală, dar rezultatul s-a produs după ce minorul a 
devenit responsabil, nu va exista infracţiune şi răspundere penală. 

 
F. BEŢIA INVOLUNTARĂ COMPLETĂ (ART. 31 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Potrivit art. 31 alin.1 C. P. „nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul 
săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări 
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independente de voinţa sa, în stare de beţie completă produsă 
de alcool sau alte substanţe”. 

Art. 31 alin. 2 C. P. prevede că „starea de beţie voluntară 
completă produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură 
caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o 
circumstanţă atenuantă sau agravantă”. 

Aşadar, rezultă din dispoziţiile legale sus-menţionate, că 
starea de beţie poate constitui, în anumite împrejurări, o cauză de 
excludere a caracterului penal al faptei, iar în altele o cauză de 
atenuare sau de agravare a pedepsei. 

Beţia este o stare psiho-fizică anormală în care se găseşte 
o persoană, datorită efectelor pe care le au asupra organismului, 
anumite substanţe alcoolice sau narcotice consumate de acea 
persoană ori introduse în corpul său. Cea mai frecventă formă de 
beţie este beţia alcoolică sau intoxicaţia etilică. Se cunoaşte însă 
beţia rece, produsă prin consumul de stupefiante (opiu, morfină, 
heroină etc.). 

 
b) Felurile beţiei 
Pentru determinarea cât mai exactă a influenţei pe care 

starea de beţie o poate avea asupra răspunderii penale, în ştiinţa 
dreptului penal se face distincţie între mai multe feluri de beţie, în 
raport cu diferite criterii: 

– În raport cu gradul său de intensitate, beţia poate fi 
completă sau incompletă. 

– Beţia este completă atunci când procesul de intoxicare 
cu alcool sau alte substanţe este atât de avansat încât a dus la 
„cvasiparalizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor 
psihice a persoanei, aceasta nemaifiind stăpână pe mişcările ei 
fizice şi neavând capacitatea de a înţelege şi a voi”. 

– Beţia este incompletă atunci când procesul de 
intoxicare cu alcool sau alte substanţe a produs o stare de 
excitabilitate şi impulsivitate pe care persoana în cauză nu o 
prezintă în mod normal, dublată de o slăbire a capacităţii de 
autocontrol şi autodirijare a conduitei sale. 

Beţia incompletă începe cu o fază de excitare uşoară care 
nu are caracterul unei tulburări psihice de natură să afecteze 
capacitatea de a înţelege şi de a voi şi, de aceea, nu interesează 
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din punct de vedere a incidenţei legii penale. De asemenea, beţia 
completă sfârşeşte cu o fază letargică care, nici ea, nu prezintă 
interes, deoarece în această fază nu se pot concepe manifestări 
active din partea celui căzut în letargie. 

– În raport cu poziţia persoanei faţă de provocarea 
stării de beţie, beţia poate fi  involuntară (accidentală, fortuită) 
sau voluntară. 

– Beţia este accidentală atunci când s-a produs datorită 
unei întâmplări, fără voia persoanei care a ajuns în această stare 
(un muncitor venit de curând într-o fabrică de spirt, a inspirat fără 
să-şi dea seama, vapori de alcool şi s-a îmbătat; un bolnav căruia i 
s-a administrat la intervale scurte de timp un medicament ce 
conţine un ebriant, a ajuns în stare de beţie; o persoană a 
consumat o băutură în care i se pusese, în glumă, fără ca ea să 
ştie, o substanţă stupefiantă şi a ajuns în stare de ebrietate). 

– Beţia este voluntară atunci cel care a consumat băuturi 
sau substanţe ebriante a cunoscut efectul acestora şi a voit să 
consume cantitatea respectivă, indiferent dacă a voit sau nu să se 
îmbete; deci ceea ce trebuie să fie voluntar este cauza, iar nu 
efectul – starea de beţie – care poate fi datorat unei simple culpe. 

Beţia voluntară este, la rândul ei, simplă, când persoana 
n-a avut intenţia de a se îmbăta ori preordinată, când făptuitorul 
a luat mai dinainte hotărârea de a comite o infracţiune şi s-a 
îmbătat într-adins, fie pentru a căpăta curaj, fie pentru a invoca 
starea de beţie în favoarea sa. De asemenea, beţia voluntară mai 
poate fi ocazională, atunci când o persoană care consumă în mod 
obişnuit băuturi alcoolice, s-a îmbătat în mod întâmplător, la o 
petrecere, într-o reuniune în familie etc., ori cronică, atunci când 
reprezintă o stare cvasipermanentă a persoanelor care au patima 
beţiei. 

În oricare din formele sale, beţia are influenţă asupra 
facultăţilor psihofizice ale persoanei şi, implicit, asupra aptitudinilor 
sale de a-şi da seama de faptele săvârşite şi de a fi stăpână pe 
ele. De aceea starea de beţie nu poate rămâne fără repercusiuni 
asupra răspunderii penale. Din acest punct de vedere, legea 
reglementează următoarele situaţii: 

1) Beţia completă, dacă este accidentală, constituie o 
cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei comise în 
această stare. Este normal să fie aşa pentru că, subiectiv, 
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făptuitorul nu are conştiinţa celor săvârşite şi nu i se poate imputa 
nici culpa de a se fi îmbătat, iar obiectiv, fapta sa, deşi 
vătămătoare, nu prezintă pericol social, deoarece nu exprimă o 
poziţie socială faţă de exigenţele legii penale. 

Fiind o stare cu caracter personal, cauza de înlăturare a 
caracterului penal al faptei nu foloseşte participanţilor care nu s-au 
aflat într-o asemenea stare. Dacă starea de beţie a fost provocată 
dinadins de o altă persoană – pentru ca sub stăpânirea ei să se 
comită o infracţiune – aceasta va răspunde penal în condiţiile 
participaţiei improprii (art. 44 C. P). 

2) Beţia completă, dacă este voluntară, nu înlătură 
caracterul penal al faptei, dar poate constitui, după caz, fie o 
circumstanţă atenuantă, când este întâmplătoare, fără vreo 
legătură preconcepută cu fapta săvârşită, fie o circumstanţă 
agravantă, când este preconcepută în sensul celor arătate mai 
sus. 

Desigur că în legătură cu beţia voluntară completă, se 
poate pune următoarea întrebare: de ce, în asemenea caz, există 
totuşi infracţiune şi răspundere penală, atâta vreme cât beţia, fiind 
completă, făptuitorului i-a lipsit capacitatea de înţelegere şi voinţă? 
Răspunsul este următorul: dacă beţia involuntară a fost 
ocazională, făptuitorul răspunde pentru că, începând să bea şi 
avansând în băutură, a ştiut sau, în orice caz, a putut să ştie că 
ajungerea în completă stare de ebrietate înseamnă pierderea 
controlului asupra faptelor sale şi posibilitatea săvârşirii unor 
infracţiuni. Dacă beţia voluntară a fost preordinată, există 
răspundere penală pentru că, din moment ce făptuitorul şi-a putut 
aduce aminte de ceea ce plănuise înainte de a se îmbăta, 
înseamnă că el a mai păstrat o fărâmă de conştiinţă şi voinţă şi că 
baza subiectivă a răspunderii penale nu a fost redusă total, până 
la completa ei dispariţie. 

Beţia incompletă şi voluntară – de care Codul Penal nu 
se ocupă în mod expres – poate constitui, după caz, ca şi beţia 
voluntară completă, o circumstanţă atenuantă sau o 
circumstanţă agravantă, însă ambele cu caracter judiciar, nu 
legal. 
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Este de precizat că beţia completă – fie accidentală, fie 
voluntară – nu se identifică cu beţia letargică, comatoasă, pentru 
că, în această stare, toate funcţiile nervoase, cu mici excepţii, sunt 
abolite, subiectul rămânând insensibil la orice excitaţie exterioară, 
reflexele şi orice altă mişcare sau contractare musculară sunt 
desfiinţate; ori, în asemenea stare, săvârşirea oricărei fapte 
prevăzute de legea penală, este, practic, imposibilă. 

 
c) Condiţiile beţiei care înlătură caracterul penal al 

faptei 
Pentru ca beţia să înlăture caracterul penal al faptei 

săvârşite este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: 
– făptuitorul să se fi găsit, în momentul săvârşirii 

faptei, în stare de beţie, datorită alcoolului sau altor 
substanţe. Dacă activitatea de săvârşire s-a prelungit în timp – 
avem în vedere, în special, infracţiunile continue, de obicei sau 
continuate – dar starea de beţie a existat numai într-o parte a 
acestui interval, fapta săvârşită îşi păstrează caracterul penal; cu 
atât mai mult, cauza de înlăturare a caracterului penal nu va opera 
atunci când starea de beţie a existat anterior săvârşirii faptei ori 
după ce activitatea infracţională a luat sfârşit; 

– starea de beţie trebuie să fie accidentală. Aceasta 
înseamnă – aşa cum s-a arătat mai sus – că beţia s-a produs 
independent de orice amestec al voinţei făptuitorului în 
producerea acestei stări; făptuitorul nu numai că nu a vrut să se 
îmbete, dar nici măcar nu a bănuit că ar fi posibil să ajungă în 
asemenea stare; 

– starea de beţie trebuie să fie completă. Numai o 
persoană aflată în stare de beţie completă nu poate fi stăpână pe 
mişcările sale fizice şi este lipsită de capacitatea de a înţelege şi a 
voi; astfel, dacă beţia este incompletă, poate exista doar o limitare, 
o diminuare, nu o abolire a capacităţii sale psihice de cunoaştere 
sau voinţă, caz în care, existând vinovăţie, nu poate fi vorba de 
înlăturarea caracterului penal al faptei; 

– fapta săvârşită să fie dintre cele prevăzute de legea 
penală. O faptă care nu este prevăzută în legea penală nu are, în 
mod evident, caracter penal şi, ca atare, în ceea ce o priveşte, nu 
se poate pune problema înlăturării caracterului său penal. 
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G. EROAREA DE FAPT (ART. 33 C. P.) 
 
a) Noţiune 
Eroarea reprezintă necunoaşterea sau cunoaşterea 

greşită, de către cel care săvârşeşte o faptă prevăzută de 
legea penală, în momentul comiterii acesteia, fie a unei stări, 
situaţii sau împrejurări, esenţială pentru corecta caracterizare 
a acelei fapte, fie a unei dispoziţii legale. 

Eroarea are o influenţă directă asupra factorului intelectiv al 
vinovăţiei şi indirectă asupra celui volitiv. În cadrul explicaţiilor 
privitoare la vinovăţie s-a arătat că factorul intelectiv al acesteia 
constă în prevederea sau neprevederea – dar unită cu posibilitatea 
de prevedere – a rezultatului firesc al acţiunii sau inacţiunii 
prevăzute de legea penală, precum şi în cunoaşterea tuturor 
acelor stări, situaţii sau împrejurări ce atribuie acţiunii sau inacţiunii 
caracter penal ori o anumită gravitate. Atunci când o persoană nu 
a conceput deloc sau a conceput greşit finalitatea firească a 
activităţii sale voite, sau nu a cunoscut ori a cunoscut greşit unele 
date ale realităţii, esenţiale pentru corecta caracterizare juridică a 
faptei săvârşite, înseamnă ca factorul intelectiv este profund 
afectat pentru că realitatea era alta decât cea avută în vedere de 
acea persoană când a conceput şi executat acţiunea sau 
inacţiunea respectivă. Dar factorul intelectiv fiind deformat, uneori 
până la limitele inexistenţei, este limpede că a avut loc o 
deformare şi a factorului volitiv, pentru că voinţa s-a conformat 
conştiinţei şi pentru că, dacă n-ar fi fost afectat de eroare, este 
posibil că şi manifestarea de voinţă ar fi luat alt curs.  

Eroarea nu trebuie confundată cu îndoiala, deoarece, în 
caz de îndoială nu există o cunoaştere greşită a realităţii, ci o 
cunoaştere nesigură, ceea ce înseamnă că, acţionând în aceste 
condiţii, făptuitorul a acceptat eventualitatea producerii rezultatului 
socialmente periculos al acţiunii sau inacţiunii sale. Tot astfel, nu 
poate fi considerată eroare incapacitatea sau neglijenţa 
profesională care a determinat ignoranţa ce a dus la o greşeală de 
calcul sau la aplicarea greşită a unui procedeu ştiinţific în 
exercitarea unei profesii sau meserii, pentru că, în asemenea 
cazuri, făptuitorul avea obligaţia legală de a cunoaşte realitatea. 
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De asemenea, eroarea nu trebuie confundată cu aşa-numita 
faptă putativă. În cazul erorii, făptuitorul, necunoscând unele stări, 
situaţii sau împrejurări, de care depinde caracterul penal al faptei, 
nu-şi dă seama că încalcă legea penală, pe când, în cazul faptei 
putative, dimpotrivă, făptuitorul este convins, datorită unor 
reprezentări greşite, că săvârşeşte o infracţiune, dar, în realitate, el 
nu încalcă legea penală. În această din urmă situaţie, fapta comisă 
nu va avea caracter penal, dar nu datorită erorii, ci pentru că, în 
mod obiectiv, lipseşte unul din elementele constitutive ale 
infracţiunii (de exemplu, unicul fiu al unei persoane, aflată în spital, 
sustrage din locuinţa acesteia o sumă de bani, fiind convins că 
săvârşeşte un furt, fără să ştie că tatăl său decedase cu puţin timp 
înainte şi că devenise, prin succesiune, proprietarul valorilor 
sustrase). 

Acţionând asupra vinovăţiei – pe care uneori o exclude, iar 
alteori o modifică în dimensiunile sale – eroarea poate constitui, în 
anumite condiţii, o cauză de înlăturare fie a caracterului penal al 
faptei, fie a unei circumstanţe cu caracter agravant. 

 
b) Felurile erorii 
În ştiinţa dreptului penal se face distincţie între mai multe 

feluri de eroare, în raport cu diferite criterii. Aceste modalităţi ale 
erorii trebuie cunoscute, pentru că fiecăreia în parte îi corespund 
efecte juridice deosebite. 

1) În raport cu obiectul său, eroarea poate fi de drept sau 
de fapt. 

– Eroarea de drept există atunci când se referă la o normă 
juridică, în sensul că făptuitorul fie nu cunoaşte deloc existenţa 
acelei norme, fie o cunoaşte greşit, indiferent dacă greşeala 
vizează sensul sau conţinutul  ori întinderea sau aplicarea normei; 

– Eroarea de fapt există atunci când sunt necunoscute sau 
cunoscute greşit unele stări, situaţii sau împrejurări, în care s-a 
efectuat o anumită acţiune sau inacţiune şi care, potrivit legii, 
reprezintă fie un element constitutiv al infracţiunii, fie o 
circumstanţă agravantă. 

2) În raport cu efectele sale juridice, eroarea de fapt – 
cea de drept neputând intra în discuţie – poate fi principală şi 
secundară. 
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– Eroarea de drept este principală atunci când vizează un 
element de care depinde însăşi caracterizarea faptei ca 
infracţiune. În asemenea caz, dacă sunt îndeplinite şi celelalte 
condiţii prevăzute de lege, eroarea are ca efect înlăturarea 
caracterului penal al faptei săvârşite. De exemplu, cel care, 
călătorind cu trenul, a luat la coborâre, din greşeală, valiza altei 
persoane, identică cu a sa, nu a săvârşit un furt, pentru că nu şi-a 
dat seama că bunul este luat „din posesia sau detenţia altuia”, aşa 
cum cere art.249 C.P. Tot astfel, nu comite infracţiunea de furt cel 
care, la cererea unei persoane pe care o crede proprietara unui 
autoturism, pune în mişcare autovehiculul şi îl conduce pe drumul 
public.  

– Eroarea de fapt este secundară când se referă nu la un 
element constitutiv al infracţiunii, ci la o stare, situaţie sau 
împrejurare care constituie o circumstanţă agravantă. În acest caz, 
fapta săvârşită îşi păstrează caracterul penal, dar va fi reţinută în 
configuraţia ei tipică, nu calificată, prin înlăturarea acelei 
circumstanţe agravante. De exemplu, o persoană distruge un bun 
al alteia, fără să ştie că acel bun are o valoare istorică deosebită; 
în acest caz va exista o infracţiune de distrugere, dar agravanta, 
prevăzută de art. 263 alin. 2 C. P. nu va opera. 

 
c) Condiţiile erorii de fapt 
Condiţiile şi efectele erorii de fapt se deosebesc, în parte, 

după cum eroarea este principală sau secundară şi după cum 
fapta prevăzută de legea penală se comite cu intenţie sau din 
culpă. 

Condiţiile erorii principale. În cazul faptelor incriminate 
numai atunci când sunt săvârşite cu intenţie, potrivit art. 33 alin. 1 
C. P., „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, 
când făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoştea 
existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări, de care depinde 
caracterul penal al faptei”. 

Pentru ca eroarea de fapt să producă efectele arătate, este 
necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: 

1) fapta săvârşită să fie prevăzută de legea penală. Dacă 
fapta nu întruneşte elementele cerute de lege spre a putea fi 
considerată infracţiune, problema dacă ea a fost sau nu săvârşită 
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cu vinovăţie nu prezintă interes şi, ca atare, nici existenţa erorii de 
fapt nu este relevantă; 

2) făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unei stări, situaţii 
sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei sau, cu 
alte cuvinte, care reprezintă un element constitutiv al infracţiunii. În 
literatura juridică s-a arătat că prin „stare” se înţelege felul în care 
se prezintă, sub diferite aspecte, o entitate oarecare, cum ar fi o 
persoană sau un bun. Prin „situaţie” se înţelege poziţia pe care o 
persoană, un lucru, o instituţie sau o altă entitate o are în cadrul 
relaţiilor sociale sau a realităţilor obiective. Prin „împrejurare” se 
înţelege o realitate externă care raportată la fapta comisă, o 
particularizează în concret. 

În cazul infracţiunilor complexe, eroarea asupra unei stări, 
situaţii sau împrejurări de care depinde existenţa infracţiunii 
absorbante, exclude caracterizarea juridică a faptei ca infracţiune 
complexă, dar nu are influenţă asupra infracţiunii absorbite (de 
exemplu, necunoaşterea de către făptuitor a calităţii subiectului 
pasiv –aceea de funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat – face ca, în cazul proferării 
unor cuvinte jignitoare la adresa acestuia, să nu poată fi reţinută 
infracţiunea de ultraj, ci numai aceea de insultă). 

3) eroarea asupra existenţei unei stări, situaţii sau 
împrejurări ce reprezintă un element constitutiv al infracţiunii să fi 
existat în momentul săvârşirii faptei. În cazul infracţiunilor continue, 
de obicei sau continuate, eroarea de fapt trebuie să existe şi să 
dureze pe tot parcursul activităţii infracţionale. 

Dacă la un moment dat eroarea încetează, în sensul că 
făptuitorul dobândeşte o reprezentare corectă asupra tuturor 
stărilor, situaţiilor şi împrejurărilor de care depinde caracterul penal 
al faptei, activitatea infracţională săvârşită ulterior acestui moment 
este susceptibilă de a constitui o infracţiune continuă, de obicei 
sau continuată, în cazul în care sunt realizate toate condiţiile 
cerute de lege pentru existenţa acelei infracţiuni. În cazul 
infracţiunilor al căror rezultat se produce după un oarecare timp de 
la săvârşirea acţiunii sau inacţiunii, eroarea existentă în momentul 
comiterii acesteia exclude caracterul penal al faptei chiar dacă 
ulterior – până la producerea rezultatului – făptuitorul a dobândit, 
sub toate aspectele ce interesează conţinutului infracţiunii, o 
reprezentare corectă. 
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Când toate condiţiile enumerate mai sus sunt îndeplinite, 
eroarea principală înlătură – aşa cum s-a arătat – caracterul 
penal al faptei pentru care legea cere, ca formă de vinovăţie, 
intenţia, deoarece nu poate fi vorba de intenţie atâta timp cât, 
datorită necunoaşterii unei stări, situaţii sau împrejurări de care 
depinde existenţa infracţiunii, făptuitorul n-a prevăzut caracterul 
socialmente periculos al faptei săvârşite şi rezultatul acesteia. 

În cazul faptelor incriminate şi atunci când sunt săvârşite 
din culpă, potrivit art. 33 alin. 3 C. P., eroarea de fapt constituie 
o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei săvârşite 
numai dacă se stabileşte că necunoaşterea stării, situaţiei sau 
împrejurării ce reprezintă un element al infracţiunii „nu este ea 
însăşi rezultatul culpei”. 

Aceasta înseamnă că pentru înlăturarea caracterului penal, 
în cazul faptelor incriminate şi atunci când sunt săvârşite din culpă, 
este necesară: 

– îndeplinirea tuturor condiţiilor enumerate mai sus, 
prevăzute în art. 33 alin. 1 C. P; 

– îndeplinirea unei condiţii suplimentare şi anume aceea că 
necunoaşterea stării, situaţiei sau împrejurării ce constituie un 
element al infracţiunii să nu provină din propria culpă a 
făptuitorului. 

În cazul în care eroarea se datorează chiar făptuitorului 
care, din neatenţie, grabă, uşurinţă etc., n-a cunoscut starea, 
situaţia sau împrejurarea respectivă, această eroare lasă să 
subziste culpă în săvârşirea faptei şi – cum fapta constituie 
infracţiune şi atunci când este săvârşită din culpă – nu poate fi 
vorba de înlăturarea caracterului penal (de exemplu, o persoană 
care credea, din eroare, că a scos toate cartuşele din încărcătorul 
unei arme, deşi mai rămăsese unul, verificând funcţionarea armei, 
a rănit mortal o persoană; în acest caz, fapta va constitui 
infracţiunea de ucidere din culpă). Acestea sunt, de altfel, situaţiile 
cele mai frecvente. Cel mai adesea eroarea îşi are sursa chiar în 
culpa făptuitorului care, dacă ar fi fost mai atent, ar fi putut să o 
evite. De aceea în mod obişnuit, în cazul faptelor care se pot 
caracteriza, sub aspect subiectiv şi prin culpă, eroarea de fapt nu 
exclude existenţa infracţiunii. Acest efect se produce numai în 
cazurile rare în care eroarea nu poate fi imputată, cu titlu de culpă, 
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făptuitorului (de exemplu, un medic efectuează o transfuzie de 
sânge, care, fără ca el să poată şti, era infestat cu virusul HIV, iar 
pacientul contactează această boală şi, după câtva timp, 
încetează din viaţă). 

 
Condiţiile erorii secundare. Potrivit art.33 alin. 2 C. P., 

„nu poate constitui o circumstanţă agravantă împrejurarea pe 
care autorul nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii 
infracţiunii”. 

Condiţiile erorii secundare – ale cărei efecte sunt 
reglementate prin acest text – sunt identice cu cele ale erorii 
principale, cu singura deosebire că starea, situaţia sau 
împrejurarea necunoscută sau cunoscută greşit de făptuitor 
trebuie să fie nu un element constitutiv al infracţiunii, ci o 
circumstanţă agravantă, în sens larg (adică să fie un element 
circumstanţial – în conţinutul calificat al infracţiunii sau o 
circumstanţă agravantă legală, potrivit art. 89 C. P.). 

Aceasta înseamnă că, în cazul faptelor incriminate numai 
atunci când sunt săvârşite cu intenţie, pentru ca să existe o eroare 
secundară, în sensul art. 33 alin. 2 C. P., este necesar ca: fapta 
concretă, imputabilă subiectului, să fie prevăzută de legea penală; 
subiectul să nu fi cunoscut sau să fi cunoscut în mod deformat o 
stare, situaţie sau împrejurare ce constituie o circumstanţă 
agravantă, în sensul larg arătat mai sus; aceasta ignoranţă sau 
eroare să fi existat în momentul săvârşirii faptei. Dacă aceste 
condiţii sunt îndeplinite, în sarcina făptuitorului se va reţine, 
desigur, infracţiunea intenţionată pe care a comis-o, dar nu şi 
elementul circumstanţial din conţinutul calificat al infracţiunii sau 
circumstanţa agravantă ce constă în acea stare, situaţie sau 
împrejurare pe care el a cunoscut-o în mod greşit. De exemplu, o 
persoană şi-a însuşit, în timpul unei călătorii cu trenul, un 
geamantan al altui călător, fără a şti că în interiorul acestuia se află 
şi buletinul de identitate al păgubaşului. Conform art. 33 alin.2 C. 
P., făptuitorul va fi condamnat pentru furt calificat, prevăzut în art. 
250 alin. 2 lit. b C. P., dar fără a se face aplicarea acestui alineat, 
care se referă la sancţionarea furtului comis asupra unui act care 
serveşte pentru legitimare. Un alt exemplu, o persoană şi-a 
asociat, la săvârşirea infracţiunii, un participant despre care era 



 182

convins că a depăşit vârsta de 18 ani, dar în realitate era minor; în 
acest caz, în sarcina autorului condamnat pentru infracţiunea 
respectivă nu se va reţine şi circumstanţa agravantă prevăzută în 
art. 89 lit. c, C. P. 
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CAPITOLUL VI 

CCAAUUZZEELLEE  CCAARREE  ÎÎNNLLĂĂTTUURRĂĂ  
RRĂĂSSPPUUNNDDEERREEAA  PPEENNAALLĂĂ  

1. ASPECTE GENERALE 

a) Consideraţii preliminare 
Ordinea de drept se realizează în cea mai mare parte prin 

respectarea de bună voie de către majoritatea membrilor societăţii 
a prescripţiilor legii penale. În cazul încălcării regulilor de conduită 
prescrise (recomandate), ordinea de drept penal se realizează prin 
intermediul declanşării raporturilor de coerciţie, care au ca obiect 
tragerea infractorilor la răspundere penală şi sancţionarea lor. 
Odată declanşată, prin săvârşirea infracţiunii, răspunderea penală 
constând în obligaţia infractorilor de a suferi rigorile legii penale nu 
mai poate fi oprită sub nici o formă, constrângerea penală fiind 
imperativă. 

Inevitabilitatea răspunderii penale este un principiu al 
instituţiei ca atare, principiu care evidenţiază aspectul de 
constrângere al răspunderii penale care se materializează în 
dreptul şi obligaţia statului de a aplica pedeapsa sau alte sancţiuni 
penale persoanelor care au săvârşit infracţiuni. 

Fără inevitabilitatea răspunderii penale, întregul mecanism 
al reglementării juridice a relaţiilor de apărare sociale ar deveni 
inoperant, autoritatea legii ar fi grav compromisă, iar ordinea de 
drept n-ar putea fi restabilită. 

În planul dreptului procesul penal, inevitabilitatea 
răspunderii penale se exprimă sub forma principiului oficialităţii 
penale. 

De la această ordine şi logică a desfăşurării posibile a 
etapelor de realizare a ordinii de drept penal pot apărea însă şi 
excepţii în cazul acelor situaţii, stări sau împrejurări ulterioare 
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săvârşirii infracţiunii, care sub raportul principiilor şi cerinţelor 
generale de politică penală, fie că nu mai fac oportună, fie că nu 
mai fac necesară tragerea la răspundere penală a infractorului. 

A miza doar pe exigenţă în materia răspunderii penale, 
instituţie care, prin excelenţă, are multiple valenţe educative, ar fi 
însă o soluţie unilaterală şi simplistă. Este cunoscut că în domeniul 
formării sau corijării unei conduite, exigenţa, care presupune 
inclusiv sancţiuni, este necesară, dar tot atât de adevărat este că 
în multe situaţii clemenţa, mai ales atunci când este întemeiată, 
contribuie şi ea la realizarea obiectivului propus. Abordând 
problemele în alt plan, nu trebuie omis că dreptul penal şi 
răspunderea penală sunt instrumente principale ale politicii penale 
ori, în cadrul unei politici penale flexibile, statul trebuie să-şi creeze 
instrumente adecvate care să-i permită să renunţe la dreptul său 
de a trage la răspundere, dacă apreciază că în anumite momente, 
situaţii sau condiţii acest lucru este oportun. 

 
a) Noţiunea şi scopul cauzelor care înlătură 

răspunderea penală 
 
Prin cauze care înlătură răspunderea penală se înţeleg 

acele stări, situaţii sau împrejurări posterioare săvârşirii infracţiunii, 
reglementate expres de lege, în prezenţa cărora se stinge dreptul 
statului de a mai trage la răspundere penală pe infractor, obligaţia 
acestuia din urmă de a se mai supune răspunderii penale şi 
pedepsei pentru infracţiunea săvârşită fiind înlăturată. 

Ele se întemeiază pe anumite realităţi care se pot ivi în 
legătură cu aplicarea sancţiunilor penale şi care, din punct de 
vedere social-uman şi politic penal, trebuie să fie luate în seamă la 
realizarea unei juste şi utile represiuni. 

Aceste cauze se deosebesc de cauzele care înlătură 
caracterul penal al faptei. Ambele categorii de fapte presupun 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Dar dacă din 
ipoteza existenţei uneia dintre cauzele care înlătură caracterul 
penal, ilicitul penal lipseşte şi implicit, temeiul răspunderii, cauzele 
care înlătură răspunderea penală presupun existenţa ilicitului 
penal pe care îl pun însă la adăpost de constrângerea juridică 
penală. 
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Cauzele care înlătură răspunderea penală nu se confundă 
nici cu dezincriminarea, deoarece ele înlătură răspunderea penală 
în raport cu trecutul deci, pentru fapte săvârşite, în vreme ce 
dezincriminarea produce efecte şi pentru trecut, dar mai ales 
pentru viitor. 

2. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA 
PENALĂ 

A. AMNISTIA 
 
a) Noţiune 
Amnistia este un act de clemenţă al Parlamentului prin 

care, în temeiul unor considerente social-politice şi de politică 
penală şi în condiţii anume prevăzute, se înlătură răspunderea 
penală sau consecinţele acesteia pentru infracţiuni săvârşite 
până la data adoptării lui. 

 
b) Trăsăturile amnistiei 
În primul rând, amnistia este un act de clemenţă, adică un 

fel de iertare pentru anumite infracţiuni săvârşite într-un interval de 
timp dat. 

Actul în sine este de competenţa puterii legiuitoare, a 
Parlamentului. Fiind un act de clemenţă, a celor care au săvârşit 
anumite infracţiuni, este firesc ca această iertare să nu poată fi 
acordată decât de puterea care a incriminat faptele respective ca 
infracţiuni. Clemenţa, ca atribut al amnistiei, nu este şi nu trebuie 
să fie un scop în sine, o bunăvoinţă cu nimic justificată. 

În sfârşit, o trăsătură importantă amnistiei are în vedere 
efectele ei în sensul că ea priveşte anumite infracţiuni, de 
regulă, specificate în actul prin care se acordă şi care sunt 
săvârşite într-o anumită perioadă de timp, respectiv, înainte de 
adoptarea actului. 

În privinţa efectelor amnistiei, acestea se pot răsfrânge 
asupra răspunderii penale, asupra executării pedepsei şi a altor 
sancţiuni penale şi pot privi alte consecinţe ce decurg dintr-o 
condamnare, în condiţiile prevăzute, în principal, de art. 137 C. P. 
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c) Felurile amnistiei 
În funcţie de momentul în care se adoptă actul de 

clemenţă, se distinge amnistia înainte de condamnare, amnistia 
după condamnare şi amnistia post-executorie (după 
executarea pedepsei). 

În raport de sfera de cuprindere, amnistia poate fi generală 
atunci când se acordă pentru toate infracţiunile săvârşite până la 
data acordării ei şi specială, atunci când este acordată numai 
pentru anumite infracţiuni determinate după anumite criterii: natura 
infracţiunilor, gravitatea acestora, persoana care le-a săvârşit. Cel 
mai adesea şi în mod firesc, amnistia se acordă în această 
modalitate. 

În sfârşit, trebuie să facem distincţie între amnistia 
necondiţionată (pură şi simplă), caz în care beneficiul ei, ca 
atare, nu este supus vreunei condiţii şi amnistia condiţionată, 
situaţie în care amnistia este condiţionată de îndeplinirea unor 
cerinţe care pot privi infracţiunile sub anumite aspecte, obiective 
sau subiective, condiţiile în care au fost săvârşite ori pe infractor 
prin prisma vârstei, antecedentelor etc. Practic, întotdeauna 
amnistia apare sub această formă, condiţionată. 

 
d) Caracteristicile amnistiei 
Amnistia are întotdeauna un caracter real. Ca urmare, ea 

operează in rem, în sensul că priveşte faptele săvârşite. În 
măsura în care o infracţiune săvârşită intră sub incidenţa actului 
de amnistie, efectele se produc în raport cu toţi participanţii. 
Efectele care decurg pentru participanţi din caracterul penal al 
amnistiei pot fi limitate totuşi, în ipoteza în care prin actul de 
acordare, amnistia este subordonată unor condiţii care privesc 
persoana făptuitorului. 

Faţă de subiecţii răspunderii penale, amnistia are un 
caracter obligatoriu. 

Caracterul obligatoriu al amnistiei se evidenţiază mai ales 
în raport cu organele de stat care exercită constrângerea ca 
element predominant în cadrul răspunderii penale şi derivă din 
împrejurarea că amnistia este acordată prin lege. 

Caracterul obligatoriu se reflectă şi în raport cu celălalt 
subiect al răspunderii penale, respectiv cu persoana care a 
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săvârşit fapta prevăzută de legea penală care cade sub incidenţa 
actului de amnistie. În principiu, acesta nu poate refuza beneficiul 
amnistiei. Totuşi legea asigură dreptul celui învinuit sau inculpat 
într-un proces penal, de a cere continuarea procesului penal 
pentru a stabili nevinovăţia lui. 

 
e) Condiţiile amnistiei 
Prima condiţie ce se cere îndeplinită pentru ca amnistia 

să fie incidentă (să se aplice) priveşte momentul săvârşirii 
infracţiunilor. Prin definiţie amnistia nu se poate aplica decât 
faptelor comise până la data adoptării actului prin care ea se 
acordă. Cu alte cuvinte, activităţile infracţionale pentru a intra 
sub incidenţa actului de amnistie trebuie să se situeze în timp, 
înainte de data la care a fost adoptat acest act. Faptele care 
sunt săvârşite în ziua adoptării actului sau ulterior acesteia nu 
cad sub incidenţa amnistiei. Verificarea îndeplinirii acestei 
condiţii trebuie constatată în fiecare caz în parte, mai ales în 
cazul faptelor încă nedescoperite şi în raport cu care s-au făcut 
demersurile legale pe care răspunderea penală în procesul de 
realizare le presupune. 

În cazul activităţilor infracţionale ce se prezintă sub forme 
specifice unităţii naturale sau legale de infracţiune, cum ar fi 
infracţiunea continuă, de obicei, progresivă sau continuată se 
opinează, în general, că acestea trebuie să fie epuizate înaintea 
datei de aprobare a actului de amnistie. 

Aceste condiţii se stabilesc prin actul de acordare a 
amnistiei şi sunt strâns legate de considerentele social-politice şi, 
mai ales, de politica penală pe care legiuitorul le-a avut în vedere 
în momentul adoptării actului. 

 
f) Efectele amnistiei 
Dacă amnistia intervine înainte de pronunţarea unei 

hotărâri de condamnare, are ca efect înlăturarea răspunderii 
penale în temeiul art. 137 alin. 1 C.P. Practic, în sfera dreptului 
procesual penal efectul echivalează cu imposibilitatea începerii 
procesului penal sau cu încetarea lui în ipoteza în care a început, 
indiferent de faza în care se află. 
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De asemenea, amnistia, face imposibilă aplicarea unei 
pedepse, indiferent de natura şi felul ei. Efectele amnistiei în raport 
cu alte categorii de sancţiuni penale sunt însă limitate. 

Potrivit art. 137 alin. 2, amnistia nu are efecte asupra 
măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educative. 
Considerentele care justifică această opţiune a legiuitorului ţin cont 
de caracterul eminamente preventiv şi nerepresiv al celor două 
categorii de sancţiuni de drept penal, care sunt luate în interesul 
făptuitorului pentru ca acesta să nu fie expus la săvârşirea din nou 
a faptelor prevăzute de legea penală. 

Amnistia nu produce efecte în raport cu consecinţele 
civile care reies din infracţiunea săvârşită pentru că dreptul la 
despăgubire aparţine celui păgubit şi, ca urmare, statul nu poate 
renunţa prin amnistie la un drept care nu-i aparţine. 

Amnistia nu are efecte imediate nici asupra altor consecinţe 
ce rezultă din săvârşirea infracţiunii. Astfel, persoana care a 
săvârşit anumite genuri de infracţiuni nu poate să mai 
îndeplinească funcţia de gestionar, chiar dacă în timpul urmării 
penale sau a judecăţii a beneficiat de amnistie, decât după ce a 
trecut un interval de timp de la data acordării amnistiei. 

 
B. PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII PENALE 
 
a) Aspecte generale privind prescripţia în dreptul penal 
Normele juridice, în general, au caracter temporar, atât sub 

aspectul duratei lor în timp, cât şi sub aspectele pe care le produc. 
În drept, trecerea unui interval de timp în anumite condiţii poate fi 
generatoare de consecinţe juridice, deci a unor drepturi şi obligaţii. 
Instituţia ca atare este cunoscută sub denumirea generică de 
prescripţie. În domeniul dreptului penal, ţinând cont desigur de 
caracteristicile lui sub aspectul finalităţii urmărite, este consacrată 
doar prescripţia extinctivă. 

Prescripţia în dreptul penal este reglementată sub două 
modalităţi, respectiv prescripţia răspunderii penale şi prescripţia 
executării pedepsei. Între cele două modalităţi ale prescripţiei 
penale, consacrate ca atare, există asemănări dar şi multe 
deosebiri care ţin de finalitatea lor diferită, motiv pentru care au 
fiecare în parte reglementări de sine stătătoare. 
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b) Noţiunea prescripţiei răspunderii penale 
Realitatea a demonstrat că sunt cazuri în care tragerea la 

răspundere a infractorilor nu s-a putut realiza prompt şi deci, în 
timp util, fie datorită împrejurării că infracţiunile nu au fost 
descoperite la timp, fie datorită faptului că infractorii nu au putut fi 
identificaţi sau prinşi. 

În aceste situaţii este evident că trecerea timpului are 
consecinţe reale care nu pot fi trecute cu vederea în planul 
răspunderii penale. 

În primul rând, trecerea timpului stinge rezonanţa, ecoul pe 
care fapta l-a avut în plan social. Fapta ca atare, în general, se 
stinge din memoria oamenilor, probele dispar sau se degradează 
în materialitatea lor sau din memoria martorilor, împrejurare ce 
îngreunează considerabil sau face chiar imposibilă tragerea la 
răspunderea penală. 

Din altă perspectivă, este de observat că infractorul a trăit 
totuşi sub ameninţarea răspunderii penale, fapt care, coroborat cu 
împrejurarea că în timpul scurs de la săvârşirea infracţiunii, el nu a 
mai săvârşit o altă infracţiune, permite concluzia indubitabilă că el 
s-a îndreptat chiar fără a fi tras la răspundere. 

Pentru rezolvarea acestor situaţii legiuitorul a creat instituţia 
prescripţiei răspunderii penale. 

În lumina celor expuse putem defini prescripţia răspunderii 
penale ca fiind o cauză care înlătură răspunderea penală 
pentru o infracţiune, datoria trecerii în anumite condiţii, a unui 
anumit interval de timp de la data săvârşirii ei. 

Prescripţia răspunderii penale, are un caracter real, pentru 
că ţine în principal de faptă, de momentul în care aceasta s-a 
săvârşit. 

 
c) Termenele prescripţiei răspunderii penale 
Stabilirea termenelor, a duratei lor, reprezintă, în cazul 

prescripţiei o chestiune care ţine de însăşi esenţa instituţiei. 
Mărimea acestor termene este în relaţie proporţională cu 

gravitatea infracţiunii săvârşite, gravitate exprimată de natura şi 
limitele speciale ale pedepsei stabilite în legea penală. 

Potrivit art. 139 C. P. termenele de prescripţie a răspunderii 
penale sunt: 
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a) 25 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă; 

b) 20 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa detenţiunii severe; 

c) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii stricte mai mare de 10 ani; 

d) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani, dar care nu 
depăşeşte 10 ani; 

e) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii stricte între un an şi 5 ani; 

f) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii, amenda sub forma zilelor-amendă ori munca 
în folosul comunităţii. 

În cazul infracţiunilor săvârşite de minori, termenele 
prescripţiei răspunderii penale se reduc la jumate. 

 
d) Calculul termenelor de prescriţie 
Durata termenelor este stabilită de lege, în timp ce calculul 

împlinirii lor este atributul organelor judiciare. 
Potrivit art. 139 alin. 3 C. P., termenele prescripţiei 

răspunderii penale se socotesc de la data săvârşirii infracţiunii, 
adică din ziua în care a luat sfârşit activitatea infracţională, 
indiferent de forma pe care a îmbrăcat-o infracţiunea (tentativă sau 
faptă consumată). În calculul termenelor de prescripţie a 
răspunderii penale a minorilor, ne vom raporta la pedepsele şi 
limitele lor prevăzute în norma de incriminare, şi nu limitele 
conform art. 123 C. P. 

Se va avea în vedere pedeapsa prevăzută de legea penală 
şi nu pedeapsa la care s-ar ajunge ca efect al existenţei unor 
cauze de atenuare a răspunderii penale. 

În cazul prevederii în lege pentru infracţiunea săvârşită a 
unor pedepse alternative, se are în vedere pedeapsa cea mai 
grea, respectiv maximul special al acesteia. 

În cazul infracţiunii progresive, calculul termenului de 
prescripţie se face în raport cu momentul în care s-a produs ultimul 
rezultat şi nu în raport cu momentul de realizare a actului care l-a 
determinat; în cazul infracţiunii continue termenul se calculează de 
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la data încetării activităţii infracţionale, iar în cazul infracţiunii 
continuate, calculul se face în raport cu data la care s-a săvârşit 
ultimul act din compunerea infracţiunii. 

 
e) Întreruperea cursului prescripţiei 
Potrivit art. 140 alin. 1 C. P., cursul termenelor de 

prescripţie se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit 
legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea 
procesului penal. 

În practica judiciară s-a decis că actele de cercetare, chiar 
prealabile pornirii procesului penal şi oricât de sumare, efectuate 
de organele de urmărire penală în vederea descoperirii faptei, 
întrerup cursul prescripţiei răspunderii penale. 

Nu orice act realizat în cursul procesului penal întrerupe 
cursul prescripţiei, ci numai acela care, potrivit legii, trebuie în mod 
obligatoriu adus la cunoştinţă, comunicat învinuitului sau 
inculpatului. 

Potrivit art. 140 alin. 2 C. P., după fiecare întrerupere, 
începe să curgă un nou termen de prescripţie. Noul termen de 
prescripţie se calculează din momentul/de la data efectuării actului 
de întrerupere. 

Întreruperea produce efecte în raport cu toţi participanţii, 
chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei. 

Prescripţia înlătură răspunderea penală, oricâte întreruperi 
ar fi intervenit, dacă termenul prevăzut de lege în raport cu situaţia 
dată este depăşit cu încă jumătate. 

În acest caz avem de-a face cu o prescripţie specială 
prevăzută în art. 140 alin.4 CP în scopul de a se evita posibilitatea 
tărăgănării la nesfârşit a tragerii la răspundere penală, tărăgănare 
ce contravine ideii de realizare a unei bune justiţii penale. 

 
f) Suspendarea cursului prescripţiei
Cursul prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe 

timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori 
de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau 
continuarea procesului penal (art. 141 alin. 1 C. P.). 

Două sunt categoriile de cauze care pot determina 
suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale. În prima 
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categorie intră acele situaţii în care tragerea la răspundere este 
împiedicată de nerealizarea unei condiţii expres prevăzută de o 
dispoziţie legală. Astfel, pentru punerea în mişcare a acţiunii 
penale, în cazul unor infracţiuni contra securităţii naţionale 
săvârşite în străinătate de către străini, este necesară autorizarea 
procurorului general, în conformitate cu art. 12 alin. 2 C. P. Cât 
timp această autorizare lipseşte, cursul prescripţiei este 
suspendat. 

A doua categorie de cauze care determină suspendarea 
prescripţiei răspunderii penale priveşte împrejurările de neprevăzut 
sau de neînlăturat care împiedică pentru o anumită perioadă 
desfăşurarea activităţii judiciare, cum ar fi: un cutremur, o 
inundaţie, o catastrofă, starea de război etc. 

Cauzele amintite au ca efect oprirea cursului prescripţiei în 
momentul în care apar. Cursul este reluat în momentul în care 
cauza ca atare nu mai există. Timpul scurs anterior apariţiei cauzei 
de suspendare va fi luat şi el în calculul termenului. 

 
g) Efectele prescripţiei răspunderii penale 
Prescripţia răspunderii penale are ca efect înlăturarea 

răspunderii penale pentru orice fel de infracţiuni săvârşite, cu 
excepţia infracţiunilor contra umanităţii care sunt imprescriptibile. 
Această excepţie este prevăzută în art. 138 alin. 2 C. P. şi se 
întemeiază pe ideea că în cazul săvârşirii acestor infracţiuni, 
datorită gravităţii lor şi a periculozităţii deosebite a făptuitorului, 
trecerea timpului nu produce în plan social acele mutaţii care să 
justifice renunţarea la constrângerea penală. 

Efectele prescripţiei sunt mult mai ample în planul 
răspunderii penale, comparativ cu cele ale amnistiei, în sensul că 
împlinirea prescripţiei înlătură posibilitatea de a aplica orice 
sancţiune penală. 

Fiind o cauză reală de înlăturare a răspunderii penale, 
efectele ei se produc în raport cu toţi participanţii. 

Trecând cu vederea temeiurile care justifică pe deplin 
prescripţia răspunderii penale, trebuie să arătăm că beneficiul 
efectelor sale este de multe ori şi consecinţa unor carenţe ce 
există în activitatea organelor judiciare, având în vedere că 
acestea au datoria, potrivit legii, să descopere infracţiunile, să 
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identifice şi să prindă pe cei care le-au săvârşit, aplicându-le 
sancţiunile prevăzute de lege. 

 
C. LIPSA PLÂNGERII PREALABILE SAU RETRAGEREA 

ACESTEIA 
 
a) Aspecte generale 
Dreptul conferit statului de a supune pe infractori obligaţiilor 

derivând din săvârşirea infracţiunii în cadrul limitelor şi condiţiilor 
reglementărilor specifice dreptului penal substanţial, îi corespunde 
şi un drept de acţiune în justiţie conţinut virtual şi impersonal în 
fiecare normă juridică, drept însoţit de obligativitatea exercitării 
sale conform principiilor oficialităţii şi legalităţii, adică în cadrul unei 
acţiuni cu caracter şi în interes public.  

Deoarece infracţiunea este cea mai gravă faptă antisocială 
în sfera încălcărilor legii, în general, reacţia socială, reacţia de 
constrângere care se realizează în cadrul răspunderii penale este 
obligatorie. În plan concret obligativitatea răspunderii penale sau 
inevitabilitatea acesteia presupune că în cazul săvârşirii unei 
infracţiuni, statul, prin organele sale specializate să aibă dreptul şi 
obligaţia, în acelaşi timp, să identifice făptuitorul şi să-i aplice o 
sancţiune, conform prevederilor legii. Normele dreptului procesual 
penal exprimă aceasta idee prin principiul oficialităţii tragerii la 
răspundere penală. 

Există însă numeroase genuri de infracţiuni ale căror efecte 
sunt limitate, în sensul că prin ele se aduc atingeri de o gravitate 
relativ scăzută şi care privesc interesele personale ale celui lezat 
prin săvârşirea infracţiunii. În cazul acestor infracţiuni, legiuitorul a 
apreciat că este preferabil să lase persoanei vătămate posibilitatea 
de a aprecia şi de a decide dacă infractorul să fie sau nu tras la 
răspundere penală. Se creează în acest fel posibilitatea ca scopul 
legii penale să fie realizat în afara cadrului pe care instituţia 
răspunderii penale îl oferă. Posibilitatea creată este binevenită, 
ţinând cont că de multe ori, între infractor şi victimă există legături 
apropiate bazate pe căsătorie, rudenie sau pe alte considerente 
sau fapta în sine are legătură cu aspecte ce privesc viaţa intimă a 
persoanei vătămate care, de multe ori, nu are interesul de a le 
expune în public. 
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Pornind de la aceste realităţi, legiuitorul a considerat că 
este potrivit şi necesar ca răspunderea penală, în cazul anumitor 
infracţiuni, să fie condiţionată de plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate. 

 
b) Plângerea prealabilă, condiţie a răspunderii penale  
Plângerea prealabilă este o instituţie cu dublă natură 

juridică, fiind reglementată atât de normele dreptului penal, cât şi 
de normele dreptului procesual penal. Din punctul de vedere al 
dreptului penal, plângerea prealabila apare ca o condiţie a 
răspunderii penale. Plângerea prealabilă se deosebeşte de 
plângerea ca mod de sesizare a faptei. 

Pentru ca plângerea prealabilă să fie o condiţie a 
răspunderii penale, trebuie să îndeplinească cumulativ anumite 
cerinţe: 

1) să fie în primul rând prevăzută ca atare, în mod 
expres în conţinutul textului de lege care incriminează fapta ca 
infracţiune. În Codul Penal, plângerea prealabilă ca o condiţie de 
care depinde tragerea la răspundere penală este prevăzută în mod 
expres în cadrul unor infracţiuni de un pericol social abstract relativ 
scăzut, care pun în pericol sau vatămă anumite atribute ale 
persoanei cum ar fi sănătatea sau integritatea fizică, libertatea, 
demnitatea sau interese personale de ordin patrimonial. 

2) plângerea prealabilă trebuie să fie făcută de persoana 
vătămată. Prin persoană vătămată înţelegem persoana care a 
suportat nemijlocit consecinţele faptei săvârşite. 

3) plângerea prealabilă, pentru a produce efecte, trebuie să 
mai îndeplinească anumite cerinţe cu privire la forma, locul şi 
termenul de introducere. Aceste cerinţe sunt prevăzute şi 
reglementate de normele dreptului procesual penal. 

 
c) Lipsa plângerii prealabile 
În conformitate cu art. 143 alin. 1 C. P., în cazul în care 

tragerea la răspundere penală se face la plângerea prealabilă, 
lipsa plângerii prealabile înlătură răspunderea penală. 

Plângerea prealabilă lipseşte în primul rând în situaţia în 
care persoana vătămată nu a formulat-o ca atare. Neintroducerea 
plângerii echivalează cu o manifestare de voinţă unilaterală a 
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persoanei vătămate, care potrivit legii, are ca efect înlăturarea 
răspunderii penale pentru infracţiunea săvârşită. 

Se consideră că plângerea prealabilă lipseşte şi în cazul în 
care ea s-a făcut fără respectarea condiţiilor legale. Asimilarea 
acestei situaţii în care plângerea nu respectă condiţiile de formă, 
loc şi timp cu situaţia în care plângerea nu a fost efectiv făcută, 
urmăreşte crearea unor premize de regularitate şi operativitate în 
procesul penal. 

 
d) Retragerea plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile are o semnificaţie juridică 

asemănătoare cu lipsa plângerii cu menţiunea că, în acest caz, 
este vorba de o reevaluare a unei manifestări de voinţă iniţiale, în 
sensul că se revine asupra intenţiei exprimate prin introducerea 
anterioară în condiţiile legii a plângerii prealabile. Retragerea 
plângerii trebuie să intervină înainte de soluţionarea cauzei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă. Retragerea plângerii prealabile 
trebuie să îmbrace o formă explicită. Totuşi, în cazul infracţiunii 
prevăzute în art. 185, 189 alin. 1, art. 210, 225, 251, 256, 266 C. P., 
lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive, 
în faţa primei instanţe, este considerată ca o restrângere a 
plângerii prealabile, potrivit art. 284 C. P. P. 

Retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală şi 
necondiţionată, adică să privească atât aspectul penal, cât şi pe 
cel civil şi să nu fie întemeiată pe anumite condiţii. 

Retragerea plângerii penale ca şi lipsa plângerii are ca 
efect înlăturarea răspunderii penale. Procesual, lipsa plângerii 
determină neînceperea procesului penal, iar retragerea ei, 
încetarea procesului. 

 
e) Indivizibilitatea răspunderii penale
Potrivit art. 143 alin. 3, fapta care a adus vătămare mai 

multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea 
s-a făcut sau se menţine numai de către una din ele (indivizibilitate 
activă). În alin. 4 al aceluiaşi articol se prevede că fapta atrage 
răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea ei, chiar 
dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine cu privire 
numai la unul dintre ei (indivizibilitate pasivă). 
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f) Excepţie cu privire la efectele lipsei plângerii 
prealabile

Potrivit art. 143 alin. 5 C.P., plângerea prealabilă nu este 
necesară în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de 
capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu  restrânsă. Pe 
cale de consecinţă, în ipoteza că persoana vătămată este un 
minor, lipsa plângerii sau retragerea acesteia nu mai reprezintă 
cauze care înlătură răspunderea penală. Acţiunea penală se pune 
în mişcare din oficiu, în scopul protejării prin efectul legii a 
intereselor minorului. 

 
D. ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR 
 
a) Noţiune 
Împăcarea părţilor vizează aceeaşi sferă de infracţiuni ca şi 

celelalte două cauze de înlăturare a răspunderii penale 
menţionate. S-a vrut a se crea un cadru juridic în care să se poată 
realiza o conciliere între persoanele angajate într-un conflict care, 
altminteri, implică incidenţa legii penale. 

În literatura juridică împăcarea părţilor este definită ca o 
înţelegere intervenită între persoana vătămată şi infractor de a 
pune capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii, înţelegere 
care, în anumite cazuri prevăzute de lege, înlătură răspunderea 
penală a infractorului. 

După cum se observă, spre deosebire de lipsa plângerii 
prealabile sau retragerea acesteia, împăcarea părţilor este un 
acord de voinţă bilateral. Alte deosebiri rezultă din condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru ca împăcarea părţilor să înlăture 
răspunderea penală. 

 
b) Condiţiile împăcării părţilor 
Aceste condiţii privesc cazurile în care împăcarea poate 

interveni, persoanele între care ea intervine, obiectul împăcării, 
caracterul împăcării şi intervalul de timp în care împăcarea se 
poate realiza. 
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1) Împăcarea părţilor se poate realiza în cazul acelor 
infracţiuni la care legea prevede, în mod expres, că ea reprezintă o 
cauză care înlătură răspunderea penală. În principiu, în cazul 
infracţiunilor la care legea condiţionează tragerea la răspundere 
penală de existenţa unei plângeri prealabile, se admite şi împăcarea 
ca modalitate de înlăturare a răspunderii penale. Este normal să fie 
aşa pentru că atâta vreme cât legea permite înlăturarea răspunderii 
penale printr-un act de voinţă unilateral, cu atât mai mult trebuie să 
permită înlăturarea răspunderii printr-un acord de voinţă care, de 
regulă, oferă posibilităţi mai bune de stingere a conflictului penal şi de 
restabilire a ordinii juridice încălcate. 

2) Împăcarea trebuie să se facă între persoanele implicate 
în conflictul penal, adică între partea vătămată şi infractor. În cazul 
în care persoana vătămată şi infractorul sunt minori cu capacitate 
de exerciţiu restrânsă, împăcarea intervine între ei cu încuviinţarea 
reprezentanţilor legali. Dacă partea vătămată este un minor fără 
capacitate de exerciţiu, împăcarea este permisă între 
reprezentantul legal al minorului şi infractor. În cazul în care partea 
vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu 
o capacitate restrânsă, împăcarea poate interveni chiar dacă 
acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu. 

3) Împăcarea trebuie să fie personală, adică să precizeze 
persoanele care s-au înţeles să pună capăt conflictului. Deci, în 
caz de pluralitate de infractori sau de persoane vătămate, efectele 
împăcării nu se produc „in rem”, ci „in personam”. 

4) Împăcarea trebuie să fie explicită, de regulă expresă, 
neputând fi dedusă din anumite situaţii sau împrejurări. 

5) Împăcarea trebuie să fie totală, necondiţionată şi 
definitivă. Numai în acest caz împăcarea rezolvă complet şi durabil 
conflictul între părţi. Caracterul total al împăcării implică stingerea 
atât a conflictului penal, cât şi a celui civil, născut în urma săvârşirii 
infracţiunii. Împăcarea trebuie să fie definitivă, adică irevocabilă şi 
nu poate fi supusă unor condiţii de viitor. 

6) Împăcarea poate să intervină în orice etapă de realizare 
a răspunderii, dar înainte ca hotărârea instanţei cu privire la 
infracţiunea săvârşită să rămână definitivă. 
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c) Efectele împăcării părţilor 
Dacă împăcarea părţilor cu respectarea tuturor condiţiilor 

necesare s-a realizat, răspunderea penală a celui care a săvârşit 
infracţiunea este înlăturată. Spre deosebire de celelalte cauze care 
înlătură răspunderea penală, împăcarea părţilor are efecte mai 
largi, în sensul că ea înlătură şi consecinţele civile care se nasc 
din săvârşirea infracţiunii. 
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CAPITOLUL VII 

FFOORRMMEELLEE  RRĂĂSSPPUUNNDDEERRIIII  PPEENNAALLEE  

1. PEDEPSELE 

a) Noţiunea de pedeapsă 
În cazul celor care, cu toată ameninţarea pe care o implică 

în sine sancţiunile de drept penal, se săvârşesc fapte contrarii 
prescripţiilor înscrise în diverse norme cu caracter incriminator, 
tragerea la răspundere penală devine obligatorie, şi, o dată cu 
aceasta, inevitabilitatea supunerii la sancţiunile de drept penal. 

Pedepsele sunt sancţiuni proprii dreptului penal şi ocupă 
principalul loc în cadrul sistemului. Ele se aplică numai 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi vizează libertatea, 
bunurile şi drepturile cetăţeneşti ale acestora. 

În doctrina juridică penală, pedeapsa este definită ca fiind o 
sancţiune de drept penal care constă într-o măsură de 
constrângere şi reeducare, prevăzută de lege, ce se aplică 
infractorului de către instanţa de judecată, în scopul prevenirii 
săvârşirii de noi infracţiuni. 

Într-o formulă mai sintetică, dar cuprinzătoare, se poate 
spune că pedeapsa este sancţiunea specifică dreptului penal, 
sancţiunea pe care judecătorul o aplică celui care nesocoteşte o 
normă de drept penal. 

În Codul penal la art. 57 se prevede că „pedeapsa este o 
măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării 
condamnatului şi al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni”. 

 
b) Trăsături specifice 
1) Pedeapsa, ca sancţiune juridică, este o măsură de 

constrângere şi reeducare, adică o măsură cu dublu caracter – 
unul coercitiv şi altul corectiv. 
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Ca măsură de constrângere, pedeapsa produce asupra 
condamnatului anumite restrângeri privind libertatea sa sau este 
obligat să desfăşoare o activitate utilă ori este pus să plătească o 
sumă de bani ca amendă. 

Această caracteristică este inerentă oricărei pedepse, dar 
trebuie reţinut faptul că exercitarea constrângerii asupra 
condamnatului nu are un scop în sine, ci se face pentru 
influenţarea şi chiar schimbarea mentalităţii sale. 

Pedeapsa este deci şi o măsură coercitivă, infractorul fiind 
ajutat să se îndrepte şi făcut să înţeleagă că trebuie să respecte 
legile şi normele de convieţuire socială. 

2) Pedeapsa, ca sancţiune cu caracter penal, este instituită 
şi folosită numai de către stat. 

3) Pedeapsa este o sancţiune prevăzută de către lege. 
Această cerinţă caracteristică pedepsei este consacrată de legea 
penală, fiindcă în Codul Penal se arată atât sistemul pedepselor, 
cât şi pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte. 

4) Pedeapsa se aplică numai de către instanţa de judecată. 
Nici un alt organ al statului nu poate şi nu are dreptul să aplice 
pedepse. 

5) Pedeapsa este o măsură care se aplică numai persoanei 
care a săvârşit o infracţiune, adică infractorului. Dată fiind 
severitatea acestei sancţiuni penale în comparaţie cu alte 
sancţiuni, ea se poate aplica numai acelor persoane care au 
săvârşit fapte grave, periculoase pentru cele mai importante relaţii 
sociale. 

 
c) Scopul pedepsei
Deoarece pedeapsa constituie modul prin care sunt 

sancţionate încălcările legii penale, scopul ei trebuie să coincidă 
cu scopul acestei legi şi anume apărarea valorilor sociale 
împotriva infracţiunilor. 

Potrivit acestor concepţii, dispoziţia din alin. 1 art. 57 C. P. 
prevede că „scopul pedepsei este prevenire săvârşirii de noi 
infracţiuni”, în primul rând de către cel condamnat (prevenţia 
specială), iar, pe de altă parte, de către alte persoane (prevenţia 
generală). 
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Prevenţia specială constituie, fără îndoială, scopul direct al 
pedepsei. Aceasta începe să se realizeze chiar în momentul în 
care instanţa stabileşte pedeapsa pentru infractor, făcându-l, în 
primul rând, să înţeleagă că legea penală este o realitate, şi cine 
săvârşeşte fapte penale este, în mod inevitabil, pedepsit. 
Condamnatul este apoi reeducat în timpul executării pedepsei ce i 
s-a aplicat. 

Prevenţia generală se realizează în raport cu alte persoane 
decât cele care au săvârşit infracţiunea. Există şi oameni care se 
abţin de a săvârşi infracţiuni, nu din cauză că simt repulsie faţă de 
astfel de fapte, ci din teama de a fi pedepsiţi, de frica de 
pedeapsă. 

 
d) Funcţiile pedepsei
Pentru realizarea scopului pedepsei este necesar să se 

stabilească metodele, căile şi mijloacele cele mai potrivite. Vorbind 
despre funcţiile pedepsei se pune tocmai această problemă a 
căilor prin care se poate realiza scopul pedepsei. 

În literatura juridică şi în legislaţia penală se face distincţie 
între două funcţii ale pedepsei şi anume: 

1) Funcţia de represiune sau constrângere se realizează 
prin aplicarea unor măsuri represive împotriva celui condamnat. 
Acesta este forţat să suporte anumite privaţiuni sau restricţii, 
precum şi suferinţele corespunzătoare acestora. Aceste privaţiuni 
şi restricţii au o intensitate diferită, în funcţie de felul şi durata sau 
cuantumul pedepsei. Astfel, în cazul pedepselor privative de 
libertate, infractorul este rupt temporar de mediul în care trăieşte, 
de familie, de condiţiile obişnuite de viaţă şi supus unui regim 
sever, privându-l de libertate pe o anumită perioadă de timp. 

Suferinţă există şi atunci când pedeapsa are caracter 
pecuniar (amenda), deoarece şi în aceste cazuri infractorul este 
supus la anumite privaţiuni care privesc interesele sale pecuniare. 
De asemenea, pedepsele privative de drepturi lipsesc pe cel 
condamnat de exerciţiul unor drepturi pe o anumită perioadă de 
timp. 

2) Funcţia de reeducare sau convingere a pedepsei 
constă în aceea că pedeapsa are un efect pozitiv, educarea 
asupra infractorului. Pedeapsa trebuie să-l convingă pe infractor 
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că respectarea legii penale este o necesitate şi că numai prin 
respectarea legii el va putea evita aplicarea şi executarea altor 
pedepse. 

Pentru realizarea acestor funcţii ale pedepsei, legiuitorul a 
statuat un regim adecvat de executare a pedepselor, în cadrul 
căruia reeducarea condamnaţilor se face prin activitatea utilă pe 
care aceştia o desfăşoară în locurile de deţinere, prin calificarea şi 
recalificarea lor într-o meserie, prin desfăşurarea unor activităţi 
cultural-educative şi religioase, prin stimularea şi recompensarea 
celor care prezintă temeinice dovezi de îndreptare etc. 

În mod normal, în realizarea procesului de reeducare şi 
îndreptare, se utilizează metode şi procedee adecvate 
personalităţii fiecărui condamnat. 

 
A. SISTEMUL PEDEPSELOR PENTRU PERSOANELE 

FIZICE 
 
a) Noţiunea şi importanţa sistemului pedepselor 
Principiul legalităţii pedepsei nu se limitează doar la 

prevederea în legea penală a pedepsei pentru fiecare infracţiune 
în parte, ci, potrivit, acestui principiu, este instituit şi un sistem de 
pedepse, care presupune şi fixarea cadrului general al pedepselor 
de către legiuitor. 

Aşadar prin sistemul pedepselor se înţelege cadrul general 
al pedepselor, adică enumerarea categoriilor de pedepse, a 
felurilor şi a limitelor generale ale acestora. 

Este necesară reglementarea sistemului general de 
pedepse întrucât acesta stă la baza indicării în legea penală a 
pedepsei pentru fiecare infracţiune şi la aplicarea în concret a 
sancţiunilor penale de către instanţele de judecată. 

Stabilirea în legea penală a unui sistem de pedepse se 
face în raport cu mai mulţi factori: 

În primul rând se ţine seama de necesităţile şi cerinţele 
societăţii într-o anumită etapă pe care o parcurge. Din acest punct 
de vedere pedepsele pot fi mai aspre sau mai puţin severe, în 
funcţie de politica penală pe care o promovează statul pentru 
menţinerea unei ordini de drept corespunzătoare. 



 203

Un al doilea factor este nivelul fenomenului infracţional şi 
tendinţele acestuia. Dacă tendinţele fenomenului infracţionalităţii 
sunt în creştere, se impun pedepse mai aspre şi de lungă durată şi 
invers. 

În sfârşit, trebuie să se mai ţină seama de principiile care 
guvernează un stat de drept şi de exigenţele pe care le implică 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, universal 
recunoscute. 

În art. 58 din C.P. român este prevăzut sistemul 
pedepselor. 

După felul cum se aplică şi pe baza importanţei care se 
atribuie pedepsei sub raport funcţional, art. 58 C.P. conţine 
următoarea clasificare: 

Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt: pedepse 
principale, pedepse complementare şi pedepse accesorii. 

Pedepsele principale se împart în: pedepse principale 
pentru crime şi pedepse principale pentru delicte. 

Pedepsele principale pentru crime sunt: 
1) detenţiunea pe viaţă; 
2) detenţiunea severă între 15 şi 30 de ani. 
Pedepsele principale pentru delicte sunt: 
1) închisoarea strictă între un an şi 15 ani; 
2) închisoarea între 15 zile şi un an; 
3) amenda sub forma zilelor-amendă, între 5 şi 360 de 

zile, fiecare zi fiind socotită între 100.000 (10) lei şi 1.000.000 
(100) lei; 

4) munca în folosul comunităţii, între 100 şi 500 de ore. 
Pedepsele complementare pentru crime şi delicte sunt: 
1) interzicerea exerciţiului unor drepturi de la un an la 10 

ani; 
2) degradarea militară. 
Pedeapsa accesorie pentru crime şi delicte constă în 

interzicerea exerciţiului tuturor drepturilor prevăzute ca pedeapsă 
complementară. 

Aşezarea pedepselor în aceste trei categorii este singura 
clasificare pe care o face legiuitorul în Codul penal, iar prevederile 
cuprinse în art. 58 indică, prin ele înseşi, felul fiecărei pedepse 
precum şi delimitarea duratei sau cuantumul acestora. 
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Dispoziţiile din art. 58 C.P. au un caracter imperativ în 
sensul că pedeapsa prevăzută în partea specială a Codului Penal 
sau în legile speciale pentru orice infracţiune, va trebui să fie una 
dintre pedepsele arătate în acest text de lege şi în limitele 
generale stabilite. 

Dacă o nouă lege penală nu specifică expres o excepţie, 
atunci are aplicaţie cadrul general stabilit în Codul Penal art. 58. 

 
b) Pedepsele principale
Acestea au un rol esenţial în realizarea funcţiilor de 

constrângere şi reeducare a celor care au fost condamnaţi pentru 
săvârşirea unor infracţiuni. 

Prin pedeapsă principală se înţelege pedeapsa pe care 
instanţa judecătorească o poate aplica singură, ca unică sancţiune 
pentru fapta penală săvârşită. 

Orice infracţiune, prevăzută în partea specială a Codului 
penal sau într-o lege specială, trebuie să aibă prevăzută ca 
sancţiune o pedeapsă principală. În cazul infracţiunilor sancţionate 
cu pedepse alternative ambele pedepse sunt principale, dar ele nu 
pot fi aplicate cumulativ. 

Din analiza dispoziţiilor din partea generală a Codului Penal 
cu privire la stabilirea pedepselor se poate observa că legiuitorul a 
fixat condiţiile şi limitele generale de aplicare a pedepselor cu 
detenţiune pe viaţă, închisoare şi amendă, iar în partea specială 
sau în legile penale speciale se prevăd limitele speciale ale 
fiecărei pedepse, dar care se înscriu în limitele generale. 

În afară de pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă, prevăzută în 
art. 58 C. P., se precizează că a doua pedeapsă principală este 
închisoarea (detenţiunea), iar la al. 4 lit. c) şi d) este prevăzută 
pedeapsa amenzii, respectiv munca în folosul comunităţii. În 
legătură cu pedeapsa principală a amenzii trebuie făcută 
precizarea că atât în Partea specială a Codului Penal cât şi în 
unele legi speciale, uneori se prevede doar pedeapsa cu amenda, 
iar alteori ca pedeapsă alternativă cu pedeapsa închisorii, fără a 
se fixa limitele speciale ale acesteia. 

Pedeapsa privativă de libertate 
Executarea pedepselor principale privative de libertate se 

bazează pe sistemul progresiv. Condamnaţii au posibilitatea să 
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treacă dintr-un regim de executare în altul, în condiţiile prevăzute 
de legea pentru executarea pedepselor. 

Pedepsele privative de libertate se execută în unul din 
următoarele regimuri: 

1) regimul de maximă siguranţă; 
2) regimul închis; 
3) regimul semideschis; 
4) regimul deschis. 
Regimul executării pedepselor privative de libertate se 

bazează pe posibilitatea condamnaţilor de a presta o muncă utilă, 
dacă sunt apţi pentru muncă, pe educarea condamnaţilor, pe 
respectarea de către aceştia a disciplinei muncii şi a ordinii 
interioare a locurilor de deţinere, precum şi pe stimularea şi 
recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinaţi şi care dau 
dovezi temeinice de îndreptare. Toate mijloacele folosite în cadrul 
regimului executării pedepselor privative de libertate trebuie să 
contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnaţi şi la 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către aceştia. 

După împlinirea vârstei de 60 de ani, condamnaţii pot 
presta o muncă numai la cererea acestora, dacă sunt apţi pentru 
muncă. 

Executarea pedepselor privative de libertate se face, 
potrivit dispoziţiilor legii pentru executarea pedepselor, în locuri 
anume destinate, denumite penitenciare. 

Femeile condamnate la pedepse privative de libertate 
execută aceste pedepse separat de condamnaţii bărbaţi. 

Minorii condamnaţi la pedepse privative de libertate 
execută aceste pedepse separat de condamnaţii majori sau în 
locuri de deţinere speciale, cu asigurarea posibilităţii de a continua 
învăţământul general obligatoriu şi de a dobândi o pregătire 
profesională potrivit cu aptitudinile lor. 

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică persoanei care, 
la data pronunţării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 
de ani. În acest caz, în locul detenţiunii pe viaţă se aplică 
pedeapsa maximă a detenţiunii severe şi pedeapsa 
complementară a interzicerii exerciţiului unor drepturi pe durata 
maximă. 
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În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei, în 
locul pedepsei detenţiunii pe viaţă se aplică pedeapsa maximă a 
detenţiunii severe şi pedeapsa complementară a interzicerii 
exerciţiului unor drepturi pe durată maximă. 

Pedeapsa amenzii 
Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care 

făptuitorul este condamnat să o plătească. 
Pedeapsa amenzii se aplică sub forma zilelor-amendă. În 

acest caz suma totală care urmează să fie plătită rezultă din 
înmulţirea numărului de zile de pedeapsă stabilite de instanţă în 
raport cu gravitatea faptei şi persoana făptuitorului, cu suma 
reprezentând evaluarea în bani a fiecărei zile de pedeapsă, 
ţinându-se seama de posibilităţile financiare ale făptuitorului şi 
de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în 
grija sa. 

Dacă legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai 
cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al zilelor-
amendă este de 20 zile, iar maximul special de 120 zile, dacă 
legea nu prevede altfel. 

Când legea prevede pedeapsa amenzii, fără a-i arăta 
limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii, minimul special al zilelor-
amendă este de 40 zile, iar maximul special de 180 zile, iar când 
legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii 
stricte, minimul special este de 60 zile şi maximul special de 240 
zile. 

Pedeapsa muncii în folosul comunităţii 
Dacă legea prevede pentru un delict pedeapsa închisorii 

sau a închisorii stricte de cel mult 3 ani, instanţa poate dispune în 
locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci 
neremunerate în folosul comunităţii, pe o durată de cel puţin 100 
de ore. 

Durata maximă a muncii în folosul comunităţii este de 300 
de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii, şi de 
500 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii 
stricte de cel mult 3 ani. 

Munca în folosul comunităţii poate fi dispusă numai cu 
consimţământul inculpatului. 
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Dacă persoana condamnată nu execută această pedeapsă 
sau, în timpul executării ei nu îndeplineşte obligaţiile care-i revin 
ori le îndeplineşte în mod defectuos, instanţa poate dispune, dacă 
legea nu prevede alt mod de sancţionare, revocarea muncii în 
folosul comunităţii, înlocuind-o, integral sau parţial, după caz, cu 
închisoarea sau cu închisoarea strictă de cel mult 3 ani. 

Modul de executare a muncii în folosul comunităţii este 
reglementat prin legea pentru executarea pedepselor. 

 
c) Pedepsele complementare 
Aceste pedepse restrictive de drepturi constau într-o 

interzicere temporară (în cazul pedepsei interzicerii unor drepturi) 
sau definitivă (în cazul degradării militare), a exerciţiului unor 
drepturi ale condamnatului, ca un supliment sau un adaus la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii. 

În textul art. 58 alin. 5 C. P., sunt prevăzute următoarele 
pedepse complementare: 

– interzicerea exerciţiului unor drepturi de la 1 la 10 
ani; 

– degradarea militară. 
 
A. O primă pedeapsă complementară o constituie deci 

interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani, pentru cel 
condamnat. Potrivit art. 75 C. P., această pedeapsă 
complementară presupune interzicerea unuia sau mai multora din 
următoarele drepturi: 

a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice 
sau în funcţii eligibile publice. După cum se poate observa din 
această sancţiune se interzic, pe termen limitat, drepturile 
electorale ale condamnatului. 

b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul 
autorităţii de stat. Desigur că legiuitorul a avut în vedere diferite 
funcţii în cadrul puterii executive sau judecătoreşti, care au 
competenţa de a emite dispoziţii şi de a impune respectarea 
legii. 

c) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie sau 
de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit 
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condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii (poliţist – luare de mită; 
profesorul/educatorul – raport sexual cu o minoră etc.). 

d) drepturile părinteşti. În mod logic, această pedeapsă 
complementară nu se aplică decât acelor infractori care au copii 
minori şi faţă de care îşi exercită drepturile părinteşti (prevăzute în 
Codul Familiei, art. 98, 101, 105 şi 107). 

e) dreptul de a fi tutore sau curator. Această sancţiune 
priveşte drepturile prevăzute în Codul Familiei (art. 113-141 şi 152-
157). Pedeapsa aceasta poate fi aplicată în cazul săvârşirii unor 
infracţiuni care atrag nedemnitatea infractorului de a îndeplini 
astfel de însărcinări. 

Pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului unor 
drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este 
privaţiunea de libertate de cel puţin 2 ani şi instanţa constată că, 
faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi 
persoana făptuitorului, această pedeapsă este necesară. 

Aplicarea pedepsei interzicerii exerciţiului unor drepturi este 
obligatorie când legea prevede această pedeapsă. 

Executarea pedepsei interzicerii exerciţiului unor drepturi 
începe după executarea pedepsei privative de libertate, după 
graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia 
executării pedepsei. 

 
B. Degradarea militară are o aplicaţie mai restrânsă în 

raport cu persoana infractorului, legea limitând în mod firesc 
aplicarea acestei pedepse numai la militari şi rezervişti. Pedeapsa 
complementară a degradării militare este şi ea tot o pedeapsă 
privativă de drepturi şi acest caracter al ei rezultă chiar din obiectul 
asupra căruia poartă restrângerea juridică, şi anume dreptul 
condamnatului la grad şi de a purta uniformă. 

Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu 
condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principală 
stabilită este detenţiunea pe viaţă sau detenţiunea severă. 

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari 
şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa 
principală stabilită este închisoarea strictă de cel puţin 5 ani şi de 
cel mult 15 ani. 
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d) Pedepsele accesorii 
Aceste pedepse sunt privative de drepturi şi însoţesc în 

mod necesar pedeapsa principală a detenţiunii pe viaţă şi 
pedeapsa închisorii, ca un accesoriu al acesteia. 

Potrivit art., 79 alin. 1 C. P., pedeapsa accesorie constă în 
interzicerea drepturilor prevăzute în art. 75, iar în alin. 2 din acest 
articol se arată că: „condamnarea la o pedeapsă privativă de 
libertate atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul 
precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a 
rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la 
graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea 
termenului de prescripţie a executării pedepsei”. 

Aşadar, pedeapsa accesorie nu se deosebeşte de cea 
complementară a interzicerii unor drepturi, sub raportul drepturilor 
care sunt interzise, dar se deosebeşte prin conţinutul său, în 
sensul că ea constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în 
art. 75 C. P., pe când pedeapsa complementară constă în 
interzicerea numai a unuia sau unora dintre aceste drepturi, 
anume determinate prin hotărârea de condamnare.  

Deci pedepsele accesorii decurg de plin drept (ope legis) 
din aplicarea celor două pedepse principale, fără a fi nevoie ca 
instanţa să le pronunţe, în timp ce pedepsele complementare nu 
intervin decât atunci când sunt pronunţate de instanţă. 

 
B. SISTEMUL PEDEPSELOR PENTRU PERSOANELE 

JURIDICE 
      
Felurile pedepselor 
Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru crime 

sau delicte sunt: pedepse principale şi pedepse complementare. 
Pedeapsa principală este amenda de la 10.000.000 (1000) 

lei la 10.000.000.000 (1.000.000) lei. 
Pedepsele complementare sunt: 
a) dizolvarea persoanei juridice; 
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile 

persoanei juridice pe o durată de la un an la 3 ani; 
c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii 

publice, pe o durată de la un an la 5 ani; 
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d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o 
durată de la un an la 5 ani; 

e) afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în 
Monitorul Oficial al României, prin presă ori mijloace de 
comunicare audiovizuală. 

Pedepsele complementare prevăzute la lit. b)-e) se pot 
aplica în mod cumulativ, integral sau parţial. 

2. MĂSURILE EDUCATIVE ŞI PEDEPSELE PENTRU 
MINORI 

Consideraţii generale 
Combaterea criminalităţii în rândul minorilor a ridicat, în 

cadrul legislaţiei penale, unele probleme speciale, cu totul 
deosebite de problemele care se pun privitor la combaterea 
fenomenului infracţional în rândul adulţilor. 

În lupta contra infracţiunilor săvârşite de minori, a trebuit să 
se ţină seama de faptul că în perioada de formare şi dezvoltare 
prin care trec, ei nu posedă acelaşi discernământ ca majorii şi că 
ei sunt mult mai receptivi la influenţele ce se exercită asupra lor. 

De asemenea, a trebuit să se ţină seama că minorii au o 
experienţă mai redusă de viaţă şi pot cădea mai uşor în greşeală. 

Totodată în stabilirea unui regim special de sancţionare a 
infractorilor minori s-a ţinut cont şi de faptul că ei pot fi mai uşor 
reeducaţi şi redaţi familiei şi societăţii. 

Privit în evoluţia sa, sistemul de sancţiuni al minorilor 
infractori, în dreptul penal românesc a fost în general acelaşi ca şi 
în celelalte sisteme de drept din principalele state europene 
occidentale. 

Trăsătura caracteristică a acestui sistem este dată, în 
principal, de componenţa măsurilor educative, sancţiuni de drept 
penal cu caracter eminamente educativ. În condiţiile actuale însă 
cadrul sancţiunilor pentru minorii infractori nu poate fi redus doar la 
măsuri educative. Pe lângă necesitatea unei reacţii adecvate prin 
pedepse pentru minorii infractori care săvârşesc infracţiuni 
deosebit de grave, recurgerea la sancţiuni penale se impune şi din 
raţiuni preventive.  
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Pornind de la aceste considerente vom analiza în 
continuare sistemul actual ce se aplică minorilor infractori. 

Se impune precizarea că măsurile educative se aplică 
numai minorilor care au săvârşit infracţiuni şi care răspund penal. 

Este vorba de infractorii minori care au împlinit vârsta de 14 
ani (cu condiţia să aibă discernământ în momentul săvârşirii faptei 
penale) şi cei după 16 ani (care răspund întotdeauna din punct de 
vedere penal). 

În art. 113 alin. 2 C. P. se prevede că minorul care are 
vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal „numai dacă se dovedeşte 
că a săvârşit fapta cu discernământ”. Sensul cuvântului 
“discernământ” folosit în Codul penal trebuie înţeles ca, într-un caz 
dat, minorul are capacitatea de a înţelege caracterul antisocial al 
faptei şi a-şi manifesta în mod conştient voinţa. 

Aici trebuie să facem observaţia că instanţa, în virtutea 
rolului său activ, are dreptul şi îndatorirea de a verifica ea însăşi 
dacă, în momentul săvârşirii unei fapte penale, minorul între 14-16 
ani a acţionat sau nu cu discernământ, dispunând din oficiu 
administrarea de probe în acest sens. 

A doua etapă a minorităţii – aceea în care minorul are 
vârsta între 16-18 ani – se caracterizează prin existenţa 
răspunderii penale a minorului care a săvârşit o faptă prevăzută de 
legea penală. Minorul între 16-18 ani este prezumat, în toate 
cazurile, că are posibilitatea de a înţelege valoarea socială a 
faptelor sale şi de a-şi dirigui în mod conştient voinţa. 

Pentru infractorii minori, în Codul Penal, este instituit un 
regim de sancţionare mixt format, în principal, din măsuri 
educative dar şi din pedepse, cu menţiunea că, potrivit art. 114 
alin. 2, la pedeapsă se poate apela numai în măsura în care se 
apreciază de către instanţă că luarea unei măsuri educative este 
insuficientă pentru îndreptarea minorului.  

 
A. MĂSURILE EDUCATIVE 
În art. 115 C. P., este prevăzut sistemul măsurilor 

educative care se pot lua faţă de un minor care a săvârşit o faptă 
cu caracter penal. 

Aceste măsuri sunt: 
a) mustrarea; 
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b) libertatea sub supraveghere; 
c) libertatea sub supraveghere severă; 
d) internarea într-un centru de reeducare; 
e) internarea într-un institut medical-educativ 
După cum se poate observa, această clasificare este 

făcută de către legiuitor în funcţie de natura fiecărei măsuri ce se 
poate lua asupra unui minor infractor. 

 
Mustrarea  
Măsura educativă care poate fi aplicată de către instanţă 

unui minor infractor este mustrarea: 
a) dojenirea sau dezaprobarea minorului pentru fapta 

săvârşită; 
b) arătarea urmărilor socialmente periculoase ale faptei 

acestuia; 
c) sfătuirea minorului să se îndrepte şi să aibă în viitor o 

conduită bună; 
d) atragerea atenţiei, că dacă în viitor va mai săvârşi din 

nou o infracţiune i se va aplica o măsură educativă mai severă sau 
o pedeapsă penală. 

Instanţa aplică o asemenea măsură în cazul săvârşirii unor 
infracţiuni cu un pericol social scăzut. Măsura educativă a mustrării 
nu trebuie, să fie aplicată decât la prima faptă penală săvârşită de 
minor. Dacă, totuşi, un minor săvârşeşte din nou o faptă, din culpă 
sau ca urmare a unei provocări, dar aceasta nu indică o 
perseverenţă a sa pe calea cea rea, atunci i se poate aplica şi 
pentru a doua oară, măsura mustrării. Când aplică o asemenea 
măsură, instanţa va ţine seama de rolul factorilor educaţionale 
(familie, şcoală, prieteni, etc.) în îndreptarea minorului. 

 
Libertatea sub supraveghere 
Măsura educativă a libertăţii, sub supraveghere, constă în 

lăsarea minorului în libertate, pe timp de un an, sub 
supravegherea părinţilor săi, a celui care l-a adoptat sau a 
tutorelui. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii 
satisfăcătoare, instanţa dispune încredinţarea minorului, pe acelaşi 
interval de timp, unei persoane de încredere, de preferinţă unei 
rude apropiate, la cererea acesteia. 
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Instanţa pune în vedere, celui căruia i s-a încredinţat 
supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra 
minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în 
vedere că are obligaţia să înştiinţeze instanţa, de îndată, dacă 
minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui 
sau dacă a săvârşit o nouă infracţiune. 

Potrivit art. 117 al. 3 instanţa poate să impună minorului 
respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligaţii: 

a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; 
b) să nu intre în legătură cu anumite persoane şi, dacă a 

fost contactat de acestea, să anunţe de îndată; 
c) să frecventeze cursuri şcolare din învăţământul general 

obligatoriu; 
d) să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de 

interes public fixată de instanţă, cu o durată între 50 şi 100 de ore, 
de maximum 3 ore pe zi, după programul de şcoală, în zilele 
nelucrătoare şi în vacanţă. 

Instanţa atrage atenţia minorului asupra consecinţelor 
comportării sale. După luarea măsurii libertăţii sub supraveghere, 
instanţa încunoştinţează şcoala unde minorul învaţă sau unitatea 
la care este angajat şi, după caz, instituţia la care prestează 
activitatea stabilită de instanţă. 

Dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se 
exercită asupra lui ori săvârşeşte o infracţiune, instanţa revocă 
libertatea sub supraveghere şi ia faţă de minor fie măsura libertăţii 
sub supraveghere severă, fie măsura internării într-un centru de 
reeducare sau îi aplică o pedeapsă. 

      
Libertatea sub supraveghere severă 
Măsura educativă a libertăţii sub supraveghere severă 

constă în lăsarea minorului în libertate pe o perioadă cuprinsă între 
un an şi 3 ani, sub supravegherea unei instituţii legal însărcinate 
cu supravegherea minorilor sau a serviciilor de reintegrare socială 
şi supraveghere. 

Supravegherea poate consta în includerea minorului în 
programe de reintegrare socială, precum şi în acordarea de 
asistenţă şi consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanţa 
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poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora 
dintre obligaţiile prevăzute în art. 117 alin. (3). 

Dispoziţiile prevăzute pentru libertatea sub supraveghere 
se aplică în mod corespunzător. 

 
Internarea într-un centru de reeducare 
Măsura educativă a internării minorului într-un centru de 

reeducare, prevăzută în art. 119 C. P. este o măsură mai severă 
decât cele analizate. 

Măsura internării într-un centru de reeducare se aplică de 
către instanţă, faţă de acei minori infractori care prezintă nu numai 
deficienţe care fac necesare acţiuni de educare sau completarea 
acesteia, ci şi comportamente care reclamă supunerea la o 
acţiune impusă, de reeducare. 

Pentru ca instanţa de judecată să aplice măsura internării 
unui minor infractor într-un centru de reeducare se cer a fi 
îndeplinite următoarele condiţii: 

− în cauză să fie un minor infractor; 
− acesta să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală; 
− măsura mustrării sau lăsării în libertate supravegheată 

să fie apreciate ca insuficiente pentru îndreptarea 
minorului; 

− internarea în centrul de reeducare să fie eficientă. 
Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare 

se dispune cu privire la minorul care, în raport cu gravitatea faptei 
săvârşite şi cu nevoile de reeducare, are posibilitatea de a se 
îndrepta chiar fără a i se aplica o pedeapsă. În timpul internării i se 
asigură minorului posibilitatea de a dobândi educaţia necesară şi o 
pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. 

Măsura se va lua pe timp nedeterminat, însă nu poate dura 
decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. În mod excepţional, 
măsura educativă a internării poate dura până la împlinirea vârstei 
de 20 de ani, dacă minorul a comis fapta la o dată apropiată 
vârstei de 18 ani sau dacă gravitatea faptei săvârşite, nevoile de 
reeducare a minorului şi necesitatea continuităţii procesului său de 
pregătire justifică aceasta. 

Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare 
minorul săvârşeşte din nou o infracţiune pentru care se apreciază 
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că este necesar să i se aplice o pedeapsă privativă de libertate, 
instanţa revocă internarea şi aplică pedeapsa. În cazul când 
instanţa nu consideră că este necesară aplicarea pedepsei, se 
menţine măsura internării. 

 
Internarea într-un institut medical-educativ 
Măsura educativă a internării într-un institut medical-

educativ se aplică de către instanţă asupra minorului care 
răspunde penal pentru fapta săvârşită de el, dar care din cauza 
stării sale fizice sau psihice are nevoie de un tratament sau de 
îngrijiri medicale şi implicit de un regim de educaţie şi instruire 
adecvat stării sale. 

Instanţele de judecată trebuie să manifeste o grijă 
deosebită pentru a face o delimitare precisă între cazurile de 
minori care au acţionat fără discernământ (între 14 – 16 ani) sau 
care sunt iresponsabili (între 16 – 18 ani) şi cei care au săvârşit 
fapta penală fiind într-o stare normală de responsabilitate. 

Măsura internării într-un institut medical-educativ va putea 
fi aplicată de către instanţă, doar faţă de minorii care prezintă 
anomalii fizice, infirmităţi (surzi, muţi, orbi etc.) sau sunt atinşi de 
anumite maladii grave (ftizie, paludism, epilepsie etc.). 

Aceşti minori care posedă discernământul necesar 
răspunderii penale nu trebuie totuşi să rămână în afara acţiunii de 
ocrotire socială a minorilor, ocrotire care în asemenea situaţii se va 
acorda atât sub formă medicală cât şi educativă. 

Măsura internării într-un institut medical-educativ se ia faţă 
de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie 
de un tratament medical şi de un regim special de educaţie. 

Măsura se ia pe timp nedeterminat, însă nu poate dura 
decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Măsura poate fi ridicată şi înainte de împlinirea vârstei de 
18 ani, dacă a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. 
Dispunând ridicarea măsurii, instanţa poate să ia faţă de minor 
măsura internării într-un centru de reeducare. 

Dispoziţiile art. 119 alin. (3) (internarea într-un centru de 
reeducare) se aplică în mod corespunzător. 
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B. PEDEPSELE PENTRU MINORI 
 
Pedepsele care se pot aplica minorului sunt următoarele: 
a) închisoarea strictă de la 5 la 15 ani, când legea prevede 

pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă; 
b) închisoarea strictă de la 3 la 12 ani, când legea prevede 

pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii severe; 
c) închisoarea strictă între limitele reduse la jumătate ale 

pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, când 
legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii stricte, fără ca 
minimul închisorii stricte aplicabile minorului să depăşească 3 ani; 

d) închisoarea între limitele reduse la jumătate ale 
pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, când 
legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii; 

e) amenda sub forma zilelor-amendă, între 5 şi 180 de zile, 
fiecare zi fiind socotită între 50.000 (5) lei şi 500.000 (50) lei; 

f) munca în folosul comunităţii, între 50 şi 250 de ore. 
Pedepsele aplicate minorului se execută în regimul 

prevăzut în legea pentru executarea pedepselor.  
Pedepsele complementare nu se aplică minorului. 

Condamnările pronunţate pentru faptele săvârşite în timpul 
minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi. 

3. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 

a) Aspecte generale 
Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal care se 

dispun în raport cu persoanele care au comis fapte prevăzute de 
legea penală în scopul înlăturării unor stări de pericol şi al 
preîntâmpinării săvârşirii altor fapte prevăzute de legea penală. 

Este evident că măsurile de siguranţă ocupă un loc 
important în sistemul mijloacelor legale de luptă împotriva 
infracţiunilor, mijloace reprezentate în principal sub forma 
sancţiunilor penale. Măsurile de siguranţă ca atare au pătruns în 
sfera dreptului pozitiv ca sancţiuni penale alături de pedepse 
relativ târziu, respectiv în secolul XX. Apariţia lor ca măsuri de 
apărare socială, specifice, este consecinţa unor progrese 
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înregistrate în sfera căutărilor, a demersurilor întreprinse în planul 
identificării unor căi şi mijloace noi pe care să le urmeze, respectiv 
să le folosească societatea în contextul reacţiei necesare pentru 
stăvilirea fenomenului infracţional, căutări şi demersuri desfăşurate 
pe terenul unor cercetări criminologice. 

Starea şi dinamica fenomenului infracţional a evidenţiat 
realităţi umane şi sociale de natură obiectivă ce reprezintă surse 
reale de pericol social, pentru că ele pot determina sau contribui la 
săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală. 

Aceste realităţi sunt considerate, din punct de vedere al 
reacţiei sociale, în raport cu fenomenul infracţional, ca „stări de 
pericol” de care trebuie să se ocupe însăşi legea penală şi a căror 
combatere nu poate fi realizată prin aplicarea de pedepse, întrucât 
aceste stări izvorăsc din situaţii care nu în toate cazurile reprezintă 
încălcări ale legii penale. 

Starea de pericol care constituie temeiul luării unei măsuri 
de siguranţă, nu se confundă cu pericolul social pe care-l 
reprezintă fapta prevăzută de legea penală, infracţiunea. Starea de 
pericol priveşte persoana făptuitorului, anumite lucruri sau situaţii 
şi constituie o ameninţare pentru viitor, pe când pericolul social pe 
care-l prezintă fapta priveşte acţiunea sau inacţiunea prin care s-a 
realizat această faptă şi constituie o trăsătură esenţială a 
infracţiunii şi un criteriu de individualizarea a răspunderii penale. 

Ca natură juridică, măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de 
drept penal care au, în principal, caracterul unor mijloace 
preventive destinate să prevină, prin înlăturarea stărilor de pericol, 
alte fapte prevăzute de legea penală. 

Măsurile de siguranţă se dispun faţă de cei care au săvârşit 
fapte prevăzute de legea penală, dar luarea lor nu este 
determinată de pericolul social al acelei fapte ca infracţiune, ci de 
starea de pericol obiectivă, relevată de persoana făptuitorului ori 
de anumite lucruri ce au legătură cu fapta săvârşită de acesta. 
Datorită cauzei lor specifice, stările de pericol generatoare de fapte 
prevăzute de legea penală nu pot fi combătute prin aplicarea unor 
pedepse, pentru că, de cele mai multe ori, este vorba de fapte 
săvârşite fără voinţă sau de stări ce nu ţin de voinţa sau de 
conştiinţa făptuitorului. 
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În sensul celor arătate, putem defini măsurile de siguranţă 
ca fiind acele sancţiuni de drept penal care au în principiu un 
caracter preventiv şi în subsidiar unul de constrângere, care 
se aplică de regulă, de instanţele de judecată persoanelor 
care au comis fapte prevăzute de legea penală şi cu privire la 
care există temerea justificată că şi în viitor vor comite 
asemenea fapte datorită unor stări personale ori altor cauze 
ce au fost relevate prin săvârşirea faptei. 

Pentru ca faţă de o persoană să fie luată una din măsurile 
de siguranţă, prevăzută de lege, ca sancţiune unică sau alături de 
altă sancţiune penală, trebuie să fie îndeplinite următoarele 
condiţii: 

− să fie săvârşită o faptă prevăzută de legea penală în 
forma actelor pregătitoare/a tentativei pedepsibile sau 
în formă consumată; 

− să existe o contribuţie la săvârşirea faptei prin 
participarea persoanei în calitate de autor, instigator 
sau complice; 

− să evidenţieze o stare de pericol prin săvârşirea faptei, 
stare de pericol care nu poate fi înlăturată prin 
aplicarea unei pedepse; 

− starea de pericol să determine temerea justificată că, în 
viitor persoana în cauză va săvârşi din nou fapte 
prevăzute de legea penală. 

 
b) Felurile măsurilor de siguranţă 
 
Măsurile de siguranţă sunt: 
1) obligarea la tratament medical; 
2) internarea medicală; 
3) interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o 

profesie, o meserie ori o altă ocupaţie; 
4) interzicerea de a se afla în anumite localităţi; 
5) interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă 

determinată; 
6) expulzarea străinilor; 
7) confiscarea specială. 
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Obligarea la tratament medical 
Potrivit art. 130 C. P., această măsură se dispune de către 

instanţa judecătorească, în momentul soluţionării unei cauze 
penale supusă judecăţii. Măsura obligării la tratament se dispune 
de către instanţă atunci când se constată că făptuitorul a săvârşit 
fapta din cauza unei boli sau intoxicaţii cronice cu alcool, 
stupefiante sau orice alte substanţe asemănătoare şi că acesta 
prezintă în continuare pericol pentru societate, din cauza boli sau 
intoxicării respective. 

Măsura obligării la tratament medical poate fi dispusă şi 
provizoriu în cursul urmăririi penale sau în timpul judecăţii de către 
procuror sau instanţă. 

Pentru ca instanţa să dispună această măsură trebuie să 
se verifice îndeplinirea următoarelor condiţii: 

− persoana faţă de care se dispune să fi săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală; 

− făptuitorul să prezinte pericol pentru societate, în 
sensul că el poate săvârşi în viitor din nou, fapte 
prevăzute de legea penală; 

− pericolul social prezentat de făptuitor să provină din 
cauza bolii sau intoxicării cronice cu alcool, stupefiante 
sau cu alte substanţe asemănătoare. 

Important este să se stabilească legătura de cauzalitate 
între boala de care făptuitorul suferă şi pericolul pe care acesta îl 
reprezintă pentru societate. 

Starea de pericol poate fi generată şi de intoxicarea cu 
alcool, stupefiante sau alte substanţe asemănătoare. Condiţia 
este ca intoxicaţia să fie cronică, ceea ce presupune o 
dependenţă a făptuitorului faţă de consumul substanţelor 
arătate şi implicit o diminuare considerabilă a responsabilităţii, 
mai ales în plan volitiv. 

Măsura obligării la tratament medical se dispune pe o 
durată nedeterminată. După ce hotărârea judecătorească, prin 
care s-a dispus această măsură a rămas definitivă, o copie de pe 
dispozitivul acestei hotărâri şi o copie după raportul medico-legal 
se comunică direcţiei sanitare din judeţul pe teritoriul căreia 
persoana faţă de care s-a luat această măsură s-a stabilit. Direcţia 
sanitară judeţeană va comunica de îndată persoanei respective, 



 220

unitatea medicală la care să facă tratamentul, avertizând-o, 
totodată, că în caz contrar se va dispune internarea medicală. 

Dacă obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, tratamentul se efectuează şi în 
timpul executării pedepsei şi în astfel de situaţii comunicarea se va 
face către administraţia locului de deţinere. 

Unitatea sanitară care asigură tratamentul este obligată să 
comunice instanţei de judecată: 

- dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat 
pentru a urma tratamentul; 

- dacă după prezentare se sustrage de la efectuarea 
tratamentului; 

- dacă eventual măsura dispusă nu mai este necesară 
sau dacă este necesar un alt tratament; 

- dacă se impune internarea medicală pentru efectuarea 
tratamentului. 

În raport cu comunicările primite, instanţa de judecată, 
după ascultarea concluziilor procurorului şi a celui în cauză, dacă 
apreciază necesar, poate dispune înlocuirea obligării la tratament 
cu internarea medicală. Instanţa care ia o astfel de hotărâre va 
trimite instanţei de executare o copie după această hotărâre 
rămasă definitivă. 

Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical se ia 
pe durată nedeterminată, dar ea va dura în mod normal până la 
însănătoşirea făptuitorului. 

 
Internarea medicală  
Potrivit art. 131 C. P. internarea medicală poate fi dispusă 

de către instanţa de judecată, în cazul în care cel care a săvârşit 
fapta prevăzută de legea penală este bolnav mintal sau este 
toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru 
societate. 

La măsura internării medicale se au în vedere împrejurările 
care denotă că făptuitorul este un bolnav mintal sau un toxicoman, 
care nu-şi mai poate da seama în mod normal de acţiunile sau 
inacţiunile sale şi nu poate fi stăpân pe acestea. Nu orice 
persoană bolnavă mintal sau toxicomană prezintă o stare de 
pericol gravă; când însă o astfel de persoană săvârşeşte o faptă 
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prevăzută de legea penală, ar mai putea săvârşi şi în viitor alte 
fapte asemănătoare. 

Măsura internării medicale este o măsură privativă de 
libertate, judiciar impusă şi executată în condiţii speciale şi de 
aceea pentru dispunerea unei astfel de măsuri, instanţa de 
judecată trebuie să constate îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- persoana să fi săvârşit o faptă penală; 
- persoana care a săvârşit fapta, este bolnavă mintal sau 

este toxicomană; 
- făptuitorul prezintă pericol pentru societate datorită bolii 

mintale de care suferă sau toxicomaniei. 
Măsura internării medicale se dispune de către instanţă 

pe o durată nedeterminată şi poate fi luată în mod provizoriu şi 
în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, dacă procurorul sau 
instanţa de judecată constată că sunt îndeplinite condiţiile 
necesare. 

Măsura internării medicale, luată printr-o hotărâre definitivă, 
se pune în executare prin comunicarea copiei după hotărâre şi a 
unei copii de pe raportul medico-legal, către direcţia sanitară din 
judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat 
această măsură. Direcţia sanitară este obligată să efectueze 
internarea, încunoştiinţând despre aceasta instanţa de executare. 
După ce bolnavul mintal sau toxicomanul, considerat periculos 
este internat într-o unitate sanitară, este obligat să suporte 
privarea de libertate şi deci, să se lase condus şi menţinut în 
unitatea spitalicească la care s-a dispus internarea. Cel internat 
medical este, de asemenea, obligat să se supună tratamentului 
medical prescris, în tot timpul cât se află internat. Dacă cel internat 
se supune tuturor condiţiilor impuse şi, după trecerea unei anumite 
perioade de timp, medicii constată o însănătoşire a acestuia, 
unitatea sanitară la care s-a făcut internarea este obligată să 
încunoştinţeze judecătoria în a cărei rază teritorială unitatea 
respectivă se găseşte. 

Dacă judecătoria a primit încunoştinţarea în care se 
apreciază că executarea măsurii nu mai este necesară, ascultând 
concluziile procurorului, dispune fie încetarea măsurii, fie 
înlocuirea ei cu obligarea la tratament medical. 
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Încetarea sau înlocuirea măsurii internării medicale poate fi 
cerută şi de persoana internată sau de procuror. 

 
Interzicerea unei funcţii sau profesii 
Este o măsură de siguranţă restrictivă de drepturi 

prevăzută în art. 132 C. P., care poate fi aplicată de către instanţa 
de judecată atunci când se constată că făptuitorul a săvârşit fapta 
prevăzută de legea penală datorită incapacităţii, nepregătirii sau 
din alte cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite 
funcţii ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau ocupaţii. 

Inaptitudinea persoanei care a săvârşit o faptă prevăzută 
de legea penală de a efectua activitatea în exerciţiul căreia a 
comis acea faptă poate fi datorată nepregătirii, lipsei de pricepere 
sau de dexteritate, incapacităţii psihofizice sau oricăror alte stări 
care pun pe acea persoană în situaţia de a fi socotită ca improprie 
pentru exercitarea activităţii în îndeplinirea căreia a săvârşit fapta. 

Prin aplicarea acestei măsuri de siguranţă nu se urmăreşte 
remedierea inaptitudinii făptuitorului sau incapacităţii lui de a 
efectua acea activitate, ci scopul ei este de a elimina starea de 
pericol, adică posibilitatea ca o asemenea stare a făptuitorului să 
nu mai constituie în viitor cauza săvârşirii altor fapte prevăzute de 
legea penală. 

Condiţii: 
- să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală, 

indiferent dacă, în concret, aceasta constituie sau nu 
infracţiune; 

- fapta să fi fost comisă cu prilejul îndeplinirii unei funcţii, 
meserii, profesii sau unei ocupaţii; 

- fapta săvârşită să fie consecinţa incapacităţii, 
nepregătirii sau altor motive care îl fac impropriu pe 
făptuitor pentru funcţia, profesia, meseria sau ocupaţia 
în exercitarea căreia a comis fapta. 

Măsura se dispune de către instanţă pe o perioadă 
nedeterminată. 

Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau o profesie 
formează atât obiectul măsurii de siguranţă supusă analizei, cât şi 
a pedepsei complimentare prevăzută în art. 75 lit. c). În esenţă, 
măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii se dispune pentru că 
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făptuitorul este inapt să o exercite, în vreme ce interzicerea funcţiei 
ca pedeapsă complementară se aplică atunci când făptuitorul este 
nedemn să o exercite. 

După ce aplică o astfel de măsură de siguranţă, instanţa de 
judecată trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii rămase 
definitive organului în drept să aducă la îndeplinire această 
măsură şi să asigure respectarea ei. De exemplu, în cazul în care 
această măsură de siguranţă s-a aplicat unui medic, copia de pe 
dispozitivul hotărârii se va trimite direcţiei sanitare judeţene de la 
locul unde medicul îşi desfăşoară activitatea. 

În cazul în care cel asupra căruia s-a luat măsura se 
sustrage de la obligaţiile ce-i revin, organul competent are obligaţia 
să sesizeze organul de urmărire penală, atitudinea făptuitorului 
putând atrage judecarea şi pedepsirea lui pentru una din 
infracţiunile prevăzute în art. 351 alin. 4 C. P., art. 324 C. P. sau 
art. 365 C. P., în funcţie de faptele concrete comise prin 
nerespectarea obligaţiilor ce decurg din măsura de siguranţă 
respectivă. 

Măsura de siguranţă cu privire la interzicerea unei funcţii 
sau profesii poate fi revocată atunci când au încetat temeiurile 
care impuseseră luarea măsurii. Revocarea poate avea loc la 
cerere, după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data 
când hotărârea, prin care a fost luată măsura, a rămas 
definitivă. 

 
Interzicerea de a se afla în anumite localităţi 
Dacă instanţa constată că prezenţa unei persoane 

condamnate la pedeapsa privativă de libertate de cel puţin un 
an în localitatea unde a săvârşit infracţiunea sau în alte localităţi 
constituie un pericol grav pentru societate, poate lua faţă de 
aceasta măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în 
alte localităţi, anume, determinate prin hotărârea de 
condamnare. 

Această măsură poate fi luată pe o durată de până la cinci 
ani şi poate fi prelungită dacă nu a dispărut pericolul care a 
justificat luarea măsurii.  

Prelungirea nu poate depăşi durata măsurii luate iniţial. 
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Interzicerea de a se afla în anumite localităţi se aplică de 
către instanţă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

– persoana să fi săvârşit o infracţiune. Nu este suficient ca 
fapta comisă de făptuitor să fie prevăzută de legea penală, ca în 
cazul altor măsuri de siguranţă, ci trebuie să se constate că 
aceasta are caracter penal, constituind infracţiune; 

– infractorul să fi fost condamnat la pedeapsa închisorii de 
cel puţin un an; 

În cuprinsul hotărârii judecătoreşti, prin care se dispune 
măsura, trebuie să se precizeze localitatea în care şederea 
infractorului este interzisă. După rămânerea definitivă a hotărârii 
prin care s-a dispus această măsură, instanţa trimite o copie după 
hotărâre organului în drept să pună în executare şi să vegheze la 
respectarea măsurii. 

În art. 436 C. P. P. alin. 3 se prevede posibilitatea ca 
măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi 
să fie amânată sau întreruptă de organul care are îndatorirea să 
asigure executarea măsurii, în caz de boală sau pentru alt motiv 
care justifică amânarea sau întreruperea. 

Această măsură de asigurare se pune practic în executare 
după ce a fost executată pedeapsa cu închisoarea sau aceasta 
este considerată ca fiind executată. Acesta este momentul în care 
începe, practic, executarea şi din care se calculează şi durata sa. 

Dacă cel în cauză respectă interdicţia impusă de instanţă, 
poate cere revocarea măsurii după trecerea unui termen de cel 
puţin un an de la aplicarea acesteia. 

Dacă cererea de revocare a fost respinsă de către instanţă, 
o nouă cerere va fi formulată după trecerea a cel puţin un an de la 
data respingerii cererii anterioare. 

      
Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă 

determinată 
Dacă instanţa constată că prezenţa, în locuinţa familiei, a 

persoanei condamnate la pedeapsa privativă de libertate, de cel 
puţin un an, pentru loviri sau orice alte acte de violenţă cauzatoare 
de suferinţe fizice sau psihice ori pentru vătămare corporală sau 
pentru act sexual cu un minor, ori pentru corupţie sexuală, 
săvârşite asupra unui membru de familie, constituie un pericol grav 



 225

pentru ceilalţi membri ai familiei, poate lua faţă de această 
persoană măsura interzicerii de a reveni în locuinţa familiei, la 
cererea părţii vătămate. 

Această măsură poate fi luată pe o durată de până la doi 
ani şi poate fi prelungită dacă nu a dispărut pericolul care a 
justificat luarea măsurii.  

Prelungirea nu poate depăşi durata măsurii luate iniţial. 
Măsura poate fi luată în mod provizoriu şi în cursul urmăririi 

penale sau al judecăţii. Partea vătămată poate cere oricând 
revocarea măsurii. 

 
Expulzarea  
Cetăţeanului străin care a comis o infracţiune i se poate 

interzice rămânerea pe teritoriul ţării. 
În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa privativă de 

libertate, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după 
executarea pedepsei. 

Încetarea expulzării se pronunţă de instanţă. 
Cetăţenii străini nu vor fi expulzaţi dacă există pericolul real 

de a fi condamnaţi la moarte ori de a fi supuşi la tortură, 
tratamente inumane sau degradante în statul în care ar urma să fie 
expulzaţi sau dacă sunt căsătoriţi cu cetăţeni români, au domiciliul 
şi familia în România, iar căsătoria este anterioară săvârşirii faptei. 

Expulzarea trebuie să aibă ca destinaţie statul al cărui 
cetăţean este infractorul sau pe teritoriul căruia are domiciliul 
străinul fără cetăţenie. 

Instanţa care dispune măsura de siguranţă a expulzării va 
arăta în hotărârea de condamnare că această măsură este pe o 
durată nedeterminată, deoarece este dificil de stabilit în asemenea 
situaţii când dispare starea de pericol care a generat asemenea 
măsură. 

Măsura de siguranţă a expulzării însoţeşte de regulă 
pedeapsa închisorii. Executarea măsurii expulzării este 
reglementată în art. 438 C. P. P. Procedura de punere în aplicare 
diferă după cum măsura de siguranţă însoţeşte sau nu pedeapsa 
închisorii. 

Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii 
s-a aplicat şi măsura de siguranţă a expulzării, în mandatul de 
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executare a pedepsei închisorii se va face menţiunea ca, la data 
eliberării, condamnatul să fie predat organelor de poliţie care vor 
proceda la executarea expulzării. 

Dacă măsura expulzării nu însoţeşte pedeapsa închisorii, 
comunicarea către organele de poliţie se face imediat ce hotărârea 
a rămas definitivă. 

 
Confiscarea specială 
Confiscarea specială este singura măsură de siguranţă cu 

caracter patrimonial. Confiscarea specială se dispune în raport cu 
starea de pericol pe care unele lucruri, în anumite situaţii şi 
condiţii, o evidenţiază.  

Uneori starea de pericol izvorăşte din însăşi natura lucrului, 
coroborată cu anumite împrejurări (de exemplu: arme, otrăvuri, 
stupefiante, substanţe explozive etc.), iar în alte situaţii, starea de 
pericol izvorăşte din împrejurarea că anumite lucruri au fost 
produse sau obţinute prin săvârşirea infracţiunii etc. 

Confiscarea specială priveşte bunuri care, de regulă, 
aparţin făptuitorului. 

Măsura confiscării speciale poate fi dispusă de procuror 
sau de instanţa de judecată. 

Conform art. 136 C. P. sunt supuse confiscării speciale 
următoarele categorii de bunuri: 

– bunurile produse ori care au dobândit un alt regim 
juridic prin infracţiune; 

Un lucru se consideră a fi produs prin fapta prevăzută de 
legea penală atunci când el este rezultatul acţiunii ce formează 
elementul material al acestei fapte. 

Sunt, de exemplu, produse ale unor fapte prevăzute de 
legea penală alimentele, băuturile sau medicamentele falsificate, 
armele, substanţele explozive confecţionate fără drept etc. 

– bunurile care au servit sau care au fost destinate să 
servească la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale 
făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a 
cunoscut modul lor de folosire. Această măsură nu poate fi 
dispusă în cazul infracţiunilor săvârşite prin presă. 

Prin bunuri care au servit la săvârşirea unei infracţiuni 
trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, bunurile cu ajutorul 
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cărora infractorul a realizat acţiunea ce formează elementul 
material al infracţiunii. 

În categoria bunurilor destinate a servi la săvârşirea 
infracţiunii intră, desigur, cele care nu au fost efectiv folosite la 
săvârşirea infracţiunii, ci au fost doar procurate, adaptate sau 
confecţionate în acest scop. Măsura confiscării se dispune în 
aceste cazuri chiar dacă în practică nu s-a ivit nevoia folosirii lor. 

Simpla folosire a unor lucruri la săvârşirea unei infracţiuni 
sau împrejurarea că erau destinate acestui scop, în principiu nu 
justifică prin ea însăşi, dispunerea măsurii confiscării. Pentru 
aceasta este necesar ca instanţa să constate existenţa stării de 
pericol creată de lăsarea lucrurilor în posesia celui care a săvârşit 
infracţiunea, în sensul că acesta le-ar putea folosi din nou la 
săvârşirea de alte infracţiuni. 

Dacă într-un anumit caz este incidentă una din cauzele 
care înlătură caracterul penal al faptei, lucrurile respective nu pot fi 
confiscate. 

Pentru ca lucrurile ce au servit sau au fost destinate a servi 
la săvârşirea infracţiunii să poată fi confiscate, trebuie ca ele să 
aparţină făptuitorului sau altei persoane dacă aceasta a cunoscut 
modul lor de folosire. 

În categoria acestor bunuri intră şi sumele de bani care au 
fost folosite la săvârşirea infracţiunii (ex. în cazul speculei, 
contrabandei etc.). 

– Bunurile care au fost date pentru a determina 
săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a răsplăti pe infractor. 
Practica judiciară a evidenţiat faptul că anumite sume de bani sau 
lucruri sunt folosite ca mijloace pentru a determina săvârşirea unor 
infracţiuni, indiferent că darea lor s-a realizat înainte sau după 
săvârşirea infracţiunii. Lăsarea acestor lucruri sau sume de bani la 
îndemâna autorului sau a persoanei care a determinat săvârşirea 
infracţiunii (instigator) ori a celui care a răsplătit pe infractor ar fi de 
natură să încurajeze infracţionalitatea, motiv pentru care ele 
trebuie confiscate. 

Bunurile date pentru săvârşirea unei infracţiuni vor fi 
confiscate şi în ipoteza în care cel care le-a primit a săvârşit o altă 
infracţiune decât cea la care a fost determinat. Pentru a fi 
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confiscate, aceste bunuri trebuie efectiv date şi nu doar promise 
făptuitorului înainte sau după ce infracţiunea a fost comisă. 

În cazul confiscării bunurilor care au fost date pentru a 
determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a răsplăti pe 
infractor, luarea acestei măsuri este condiţionată de cerinţa ca 
bunurile respective, inclusiv sumele de bani să fi fost în prealabil 
indisponibilizate. 

– Bunurile dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă 
nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu 
servesc la despăgubirea acesteia. În principiu, lucrurile 
dobândite din săvârşirea unei infracţiuni au fost scoase ilicit din 
patrimoniul unei persoane şi, ca atare, aceste lucruri trebuie să 
reintre în patrimoniul acesteia. 

Din această categorie fac parte lucrurile furate sau 
sustrase prin diferite infracţiuni, bunurile dobândite prin acte de 
corupţie sau speculă etc. Pentru ca instanţa să dispună 
confiscarea specială a acestor bunuri trebuie să dovedească, în 
fiecare caz în parte, că ele au fost dobândite în mod vădit prin 
săvârşirea infracţiunii. Sunt asimilate acestor lucruri şi sumele 
dobândite prin schimbarea de valute sau obţinute prin vânzarea 
lucrurilor obţinute din infracţiune. 

Bunurile dobândite prin săvârşirea infracţiunii vor putea fi 
confiscate doar în măsura în care ele nu sunt restituite persoanei 
vătămate şi dacă nu servesc la despăgubirea acesteia. Prima 
operaţie care se efectuează în momentul în care s-a descoperit 
infracţiunea şi s-au identificat lucrurile dobândite prin săvârşirea 
acesteia, va fi aceea de a stabili cine sunt cei care au fost păgubiţi 
prin săvârşirea infracţiunii. 

– Bunurile deţinute în contra dispoziţiilor legale. 
Bunurile supuse în acest caz confiscării sunt periculoase prin 
natura lor. Este motivul pentru care deţinerea precum şi alte 
operaţii cu asemenea lucruri sunt supuse unui regim de autorizare. 
Regimul de autorizare este introdus tocmai pentru a da 
posibilitatea organelor de stat competente să verifice dacă 
persoanele care solicită autorizarea prezintă, în fiecare caz în 
parte, garanţii, în sensul că vor folosi aceste lucruri într-o manieră 
care să nu cauzeze o stare de pericol pentru valorile ocrotite de 
legea penală şi pentru ordinea publică, în general. 
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Deţinerea unor astfel de bunuri de către persoane 
neautorizate, creează o stare de pericol, care justifică necesitatea 
confiscării lor ca sancţiune penală. Deţinerea sau efectuarea unor 
operaţii cu asemenea bunuri este în majoritatea cazurilor 
sancţionată de legea penală (de exemplu, art. 406 C. P., care 
incriminează nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, art. 407 
C. P. care incriminează nerespectarea regimului materialelor 
nucleare sau radioactive, art. 408 C. P., care incriminează 
nerespectarea regimului materiilor explozive etc.). 

Măsura de siguranţă a confiscării speciale va fi aplicată 
totdeauna când vor fi identificate lucruri ce se includ în vreuna din 
categoriile examinate anterior. Această sancţiune are deci un 
caracter obligatoriu, instanţa neavând latitudinea să evite o 
asemenea măsură, ci doar să probeze că lucrul respectiv face 
parte din vreuna din categoriile prevăzute în art. 136 C. P. 

Competente a dispune această măsură de siguranţă sunt, 
după caz, instanţa de judecată sau organul de urmărire penală. 
Confiscarea specială poate fi aplicată concomitent cu o altă 
măsură de siguranţă, executându-se simultan cu aceasta. 

Măsura de siguranţă a confiscării speciale se execută 
potrivit reglementărilor din art. 439 C. P. P. Când lucrurile 
confiscate sunt dintre acelea care urmează a fi preluate sau 
valorificate, ele se predau organelor în drept, de către instanţa de 
executare, prin intermediul judecătorului delegat cu executarea, ori 
de către procuror.  

Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă 
echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. 

Instanţa poate să nu dispună confiscarea bunului, dacă 
acesta face parte dintre mijloacele de existenţă, de trebuinţă 
zilnică ori de exercitare a profesiei făptuitorului. 
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CAPITOLUL VIII 

IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAARREEAA  RRĂĂSSPPUUNNDDEERRIIII  PPEENNAALLEE  

a) Noţiuni generale 
Operaţiunea prin care pedeapsa este adaptată nevoilor de 

apărare socială, în scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor şi 
scopurilor sale de prevenire şi combatere a criminalităţii, poartă 
denumirea de individualizarea pedepsei. 

Individualizarea este, în primul rând, un principiu al 
răspunderii penale. Individualizarea răspunderii penale, privită sub 
un alt aspect, reprezintă o adevărată instituţie de drept penal care 
se integrează în instituţia mai largă a răspunderii penale. 

Individualizarea răspunderii penale se realizează, în primul 
rând, prin sistemul de sancţiuni adoptat la un anumit moment dat, 
sistem care cuprinde un ansamblu de sancţiuni ce nu reprezintă 
altceva decât mijloacele considerate eficiente în contextul reacţiei 
sociale, în general şi al represiunii penale, în special, în raport cu 
evoluţia fenomenului infracţional şi cu nevoile de apărare socială. 

În stabilirea sistemului de sancţiuni penale şi în 
reglementarea lui se pleacă de la anumite premise.  

Stabilirea cadrului legal care guvernează individualizarea 
răspunderii penale se face în raport de fenomenul infracţional în 
ansamblu, dar şi a unor elemente care se evidenţiază în cadrul 
fenomenului, cum ar fi dinamica pe genuri de infracţiuni, tipologia 
infracţiunilor şi a infractorilor, efectul de răspuns al celor care 
suportă consecinţele unor sancţiuni penale sau reacţia celorlalte 
persoane, a opiniei publice faţă de aceste sancţiuni. 

Individualizarea corespunzătoare a răspunderii penale 
este, în acelaşi timp, expresia unei politici penale juste, axată pe 
ideea de echilibru între aspiraţia de libertate şi demnitate a fiinţei 
umane şi nevoia reprimării manifestărilor antisociale care fac 
imposibilă realizarea acestei aspiraţii. Este evident că o politică 
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penală justă este de natură să contribuie substanţial la asigurarea 
unui climat social care să favorizeze o realizare armonioasă atât a 
intereselor particulare, cât şi a celor publice în care fiecare dintre 
aceste două categorii de interese să se susţină reciproc. 

Individualizarea răspunderii penale porneşte de la criterii 
foarte generale ce caracterizează elementele fenomenului 
infracţional în ansamblul său, dar trebuie să ajungă la criterii 
concrete pentru individualizarea răspunderii penale a fiecărui 
infractor în parte, ţinând cont de trăsăturile şi elementele ce 
caracterizează fiecare infracţiune săvârşită. 

Cu cât cadrul normativ în care se realizează 
individualizarea este mai riguros şi judicios stabilit, cu atât 
finalitatea normelor juridice penale este mai bine realizată. 

Răspunderea penală şi individualizarea ei trebuie 
permanent subordonată ideii de recuperare, de resocializare a 
celor care dovedesc un comportament deviant în raport cu 
conduita prescrisă de normele penale. 

Problemele ce ţin de realizarea răspunderii penale 
angajează în primul rând statul prin organele sale specializate în 
activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, 
dar efortul în această direcţie trebuie susţinut de societate în 
ansamblul său. 

Din sfera principiilor şi până la cele mai concrete cazuri, 
individualizarea răspunderii penale străbate următoarele etape în 
realizarea sa: etapa individualizării judiciare şi cea a individualizării 
administrative. 

1. INDIVIDUALIZAREA LEGALĂ A RĂSPUNDERII 
PENALE 

Individualizarea legală a răspunderii penale este realizată 
de legiuitor în însuşi momentul elaborării sau, mai precis, al 
adoptării legii. 

Individualizarea răspunderii penale în această etapă 
presupune în primul rând stabilirea sistemului de sancţiuni 
aplicabile celor care săvârşesc infracţiuni sau fapte prevăzute de 
legea penală. Aceste sancţiuni, după cum se cunoaşte, au 



 232

temeiuri şi finalităţi diferite. O dată cu stabilirea sistemului de 
sancţiuni se stabilesc şi limitele generale ale acestora. Legiuitorul 
stabileşte pedepsele ce pot fi aplicate pentru fiecare infracţiune 
prevăzută în partea specială a Codului Penal sau în legi speciale. 
Pedepsele astfel stabilite reflectă gradul de pericol social abstract 
al faptelor incriminate care, în principiu, diferă de la infracţiune la 
infracţiune. 

În cadrul individualizării legale se stabilesc regulile de care 
trebuie să se ţină cont în cazul unor situaţii tipice. Într-adevăr, 
trebuie observat că normele de incriminare au în vedere 
întotdeauna situaţii tipice. Aşa spre exemplu, art. 249 C. P. care 
incriminează furtul, prevede pentru această infracţiune închisoarea 
strictă de la un an la 7 ani. Când a stabilit această pedeapsă, 
legiuitorul a avut în vedere ipoteza în care făptuitorul este major, 
nu a mai fost condamnat, nu a mai săvârşit alte infracţiuni, a 
acţionat în calitate de autor şi a dus activitatea infracţională până 
la capăt etc. De la această situaţie tipică sunt multe cazuri în care, 
spre exemplu, fapta a rămas în forma tentativei, infractorul este 
minor, infractorul este recidivist etc. Toate acestea sunt situaţii 
atipice care impun un regim de sancţionare diferenţiat şi care este 
întotdeauna stabilit de lege. 

Individualizarea legală propriu-zisă a răspunderii penale se 
limitează la stabilirea categoriilor de sancţiuni penale şi a limitelor 
acestora acolo unde acest lucru este posibil. Un accent deosebit 
este pus pe stabilirea naturii şi limitelor pedepselor ca principale 
sancţiuni penale şi a modului în care acestea sunt modificate sau 
pot fi modificate ca urmare a unor situaţii de agravare sau 
atenuare a răspunderii penale. 

Individualizarea legală este prima etapă care jalonează 
cadrul normativ în limitele căruia se realizează individualizarea 
răspunderii penale în ansamblul ei. 

2. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A RĂSPUNDERII 
PENALE 

a) Noţiuni generale 
Individualizarea judiciară este atributul instanţei de 

judecată, care alături de contribuţia celorlalte organe judiciare, a 
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apărătorului şi, în general, a tuturor celor implicaţi în desfăşurarea 
procesului penal este extrem de importantă.  

Individualizarea judiciară este o etapă ce reprezintă o 
adaptare a răspunderii penale la infractor privit ca o entitate reală, 
vie şi nu ca o abstracţie. Individualizarea judiciară este, în primul 
rând, necesară pentru că, aşa cum s-a spus, o faptă se comite 
totdeauna în anumite împrejurări sau circumstanţe. Acestea sunt 
atât de diferite, încât, din punct de vedere al matematicii morale şi 
sociale, nu se pot concepe două infracţiuni, chiar de acelaşi gen, 
de aceeaşi gravitate.  

Individualitatea judiciară a răspunderii penale trebuie făcută 
nu numai în raport cu gravitatea infracţiunii, ci şi în raport cu 
periculozitatea infractorului şi trăsăturile personalităţii sale. Pentru 
infractorii înrăiţi, pentru infractorii violenţi şi persistenţi în 
criminalitate, sancţiunea, în general, trebuie să fie mai aspră, în 
vreme ce pentru infractorii accidentali, mai puţin periculoşi, 
sancţiunea trebuie să fie mai uşoară. 

Pentru a facilita şi a garanta realizarea individualizării 
judiciare a răspunderii penale, legea fixează aprioric anumite 
criterii de individualizare obligatorii pentru judecător. Aceste criterii 
sunt obligatorii dar, în acelaşi timp, generale. Ţinând cont de 
acestea, judecătorul trebuie să aprofundeze individualizarea, 
apelând şi la alte criterii în completarea şi în spiritul cadrului 
normativ instituit de lege.  

 
b) Criteriile generale de individualizare a răspunderii 

penale 
Criteriile generale de individualizare a răspunderii penale 

pot fi definite ca fiind acele elemente consacrate ca atare prin lege, 
de care judecătorul trebuie să ţină seama în procesul de aplicare a 
unei sancţiuni concrete persoanei care se face vinovată de 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Deşi sunt 
prevăzute în contextul reglementărilor ce structurează  instituţia 
pedepselor, ele au un caracter de generalitate în ce priveşte aria 
de incidenţă, în sensul că de aceste criterii trebuie să se ţină 
seama nu numai în toate cazurile de stabilire şi aplicare a 
pedepsei, dar şi în toate cazurile de luare şi determinare concretă 
a măsurilor educative şi de siguranţă. 
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Criteriile generale de individualizare a răspunderii penale 
au un caracter obligatoriu şi trebuie avute în vedere împreună, în 
sensul că în activitatea de individualizare trebuie să se ţină cont de 
toate şi nu doar de unele dintre ele. 

Din împrejurarea că aceste criterii de individualizare 
prevăzute expres în art.87 C.P., sunt denumite generale, rezultă 
că pot exista şi alte criterii speciale care vor trebui respectate şi 
sunt prevăzute de lege pentru anumite situaţii speciale sau 
care, eventual, pot fi avute în vedere de judecător în 
dezvoltarea şi completarea celor generale, în procesul concret 
de individualizare. 

Potrivit art. 87 C. P., la stabilirea şi aplicarea pedepselor se 
ţine seama de: dispoziţiile generale ale Codului Penal, limitele de 
pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al 
faptei, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează 
sau agravează răspunderea penală. 

 
c) Dispoziţiile părţii generale a Codului Penal
Desigur că pentru individualizarea judiciară a răspunderii 

penale trebuie avute în vedere foarte multe dispoziţii din partea 
generală a Codului Penal, unele care privesc infracţiunea, altele 
care privesc infractorul sau care stabilesc sistemul sancţiunilor şi 
limitele generale ale acestora. Iată acele dispoziţii din partea 
generală prin care se instituie un regim derogator de sancţionare 
pentru unele situaţii atipice. 

1. Stabilirea pedepsei pentru infracţiunea rămasă în forma 
tentativei 

În cazul persoanei fizice, tentativa se sancţionează cu o 
pedeapsă imediat inferioară categoriei de pedeapsă prevăzută 
de lege pentru infracţiunea consumată, dacă legea nu prevede 
altfel. 

În cazul persoanei juridice, tentativa se sancţionează cu o 
amendă cuprinsă între minimul special şi maximul special al 
amenzii prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, reduse 
la jumătate, dacă legea nu prevede altfel. La această pedeapsă se 
poate adăuga una sau mai multe din pedepsele complementare, 
cu excepţia dizolvării persoanei juridice. 
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2. Stabilirea pedepsei în caz de participaţie 
Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea 

penală, săvârşită cu intenţie, se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine 
seama de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii, precum şi 
de dispoziţiile art. 87, C.P. 

 
Participaţia improprie 
Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu 

intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană, a unei 
fapte prevăzute de legea penală, se sancţionează cu pedeapsa pe 
care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenţie. 

Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu 
intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de 
către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru aceea 
infracţiune. 

 

3. Stabilirea pedepselor în caz de concurs de infracţiuni 
 

– stabilirea pedepselor principale 
În cazul concursului formal (ideal) de infracţiuni, fapta se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea 
cea mai gravă. 

În caz de concurs real de infracţiuni se stabileşte pedeapsa 
pentru fiecare infracţiune în parte, iar din acestea se aplică 
pedeapsa, în una din următoarele modalităţi: 

a) când s-au stabilit numai pedepse privative de libertate: 
1. se aplică pedeapsa cea mai grea stabilită pentru una din 

infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei 
special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se 
poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăşească 
totalul duratei pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi 
maximul general al pedepsei imediat superioare; 

2. se aplică o pedeapsă care reprezintă totalul pedepselor 
stabilite pentru infracţiunile concurente, fără ca pedeapsa 
rezultantă să poată depăşi maximul general al pedepsei imediat 
superioare; 
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b) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda: 
1. se aplică amenda cea mai mare stabilită pentru una din 

infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei 
special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se 
poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăşească 
totalul pedepselor cu amenda stabilite de instanţă pentru 
infracţiunile concurente şi maximul general al amenzii; 

2. se aplică o amendă care reprezintă totalul amenzilor 
stabilite pentru infracţiunile concurente, fără ca amenda rezultantă 
aplicată să poată depăşi maximul general al amenzii; 

c) când s-au stabilit pedepse privative de libertate şi 
pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa privativă de libertate, 
potrivit dispoziţiilor lit. a pct. 1, la care se poate adăuga amenda, în 
total sau în parte. Dacă vreuna din pedepsele stabilite pentru 
infracţiunile concurente este detenţiunea pe viaţă, se aplică 
această pedeapsă. 

 
– stabilirea pedepselor complementare şi a măsurilor 

de siguranţă 
Dacă pentru una din infracţiunile concurente s-a stabilit şi o 

pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa 
privativă de libertate. 

Pedepsele complementare de natură diferită sau chiar de 
aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, se aplică alături de 
pedeapsa privativă de libertate. 

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de 
aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, se aplică cea mai grea dintre 
acestea. 

Măsurile de siguranţă de aceeaşi natură în cazul 
infracţiunilor concurente se iau o singură dată, iar dacă sunt de 
natură diferită, se cumulează. 

 
4. Stabilirea pedepsei în caz de recidivă 
În cazul recidivei după condamnare, prevăzute în art. 50 

alin. (1) lit. a), C.P. se aplică regulile concursului de infracţiuni. 
Dacă cel condamnat a executat o parte din pedeapsă, regulile 
concursului de infracţiuni se aplică ţinând seama de pedeapsa 
care a mai rămas de executat. 
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În cazul recidivei după condamnare, prevăzute în art. 50 
alin. (1) lit. b), C.P. pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită 
ulterior şi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea anterioară se 
cumulează, fără a se putea depăşi maximul general al pedepsei 
imediat superioare. Dacă cel condamnat a executat o parte din 
pedeapsă, cumulul se face între pedeapsa ce a mai rămas de 
executat şi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită ulterior. 

În cazul recidivei după executare, prevăzute în art. 50 alin. 
(1) lit. c) şi d), C.P. se aplică o pedeapsă care poate fi sporită cu 
10 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare. 

 
5. Stabilirea pedepsei în cazul pluralităţii intermediare de 

infracţiuni şi a infracţiunii continuate 
Când după condamnarea definitivă cel condamnat 

săvârşeşte o nouă infracţiune, înainte de începerea executării 
pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, şi 
nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de 
recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor concursului de 
infracţiuni. 

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune 
continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni 
sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se 
seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o 
pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai mică decât cea 
pronunţată anterior. 

 
d) Limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului 

Penal 
După cum se cunoaşte, în norma de incriminare pentru 

fiecare infracţiune se stabilesc una sau mai multe pedepse 
cuprinse în anumite limite. 

Natura acestor pedepse şi limitele lor fixează gradul de 
pericol social abstract al fiecărei infracţiuni din cele prevăzute în 
Partea specială a Codului Penal sau în anumite legi penale 
speciale. În principiu, judecătorul trebuie să fixeze o pedeapsă 
concretă cuprinsă între aceste limite. Aceste limite nu pot fi 
depăşite decât în cazurile expres prevăzute de lege pe care, în 
parte, le-am prezentat anterior. 
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e) Gradul de pericol social al faptei săvârşite 
Criteriul are în vedere pericolul social concret al faptei şi nu 

cel abstract care este deja evaluat de legiuitor. 
 
f) Persoana infractorului  
Având în vedere că sancţiunea penală ce se aplică 

infractorului, că înseşi funcţiile şi scopurile sancţiunilor se 
realizează în raport cu el, este evident că a ţine cont de persoana 
infractorului în procesul individualizării răspunderii e o chestiune 
care, aşa cum s-a spus, ţine de însăşi esenţa acestei operaţiuni. 

Individualizarea răspunderii penale în raport cu persoana 
infractorului presupune luarea în consideraţie a unui complex de 
elemente care contribuie la structurarea personalităţii raportate la 
fiecare caz în parte aflat în soluţionare. Din ansamblul datelor ce 
privesc persoana infractorului şi care trebuie luate în seamă la 
individualizarea răspunderii, menţionăm: vârsta şi implicit 
experienţa de viaţă, aptitudinile lui în plan intelectual şi moral, 
volitiv apreciate în general, dar şi în contextul faptei concret 
săvârşite, gradul de instruire, mediul social din care provine, modul 
de viaţă anterior săvârşirii infracţiunii, dacă eventual are 
antecedente penale sau dacă a avut manifestări în plan social 
negative sau pozitive. 

Luarea în considerare a tuturor elementelor ce 
caracterizează persoana infractorului este de multe ori îngreunată 
de insuficienţa datelor cuprinse în dosarele de urmărire penală. 
Este motivul pentru care se consideră util ca dosarul de anchetă 
propriu-zis să cuprindă şi un „dosar de personalitate” a 
infractorului, care să includă fişa personală, ancheta socială, 
certificate, referinţe etc. 

3. ÎMPREJURĂRI CARE ATENUEAZĂ SAU 
AGRAVEAZĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 

a) Noţiunea şi clasificarea circumstanţelor 
Circumstanţele sunt acele stări, împrejurări sau calităţi 

ce ţin de infracţiune sau de infractor care preced, însoţesc 
sau succed activitatea infracţională, reglementată expres sau 
implicit de legea penală şi care micşorează sau măresc gradul 
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de pericol social al infracţiunii sau de periculozitate a 
infractorului, atenuând sau agravând pe cale de consecinţă 
răspunderea penală. 

Plecând de la obiectul pe care îl caracterizează, 
circumstanţele, potrivit art.42 C.P., pot fi personale sau reale. 

Circumstanţele personale sunt strâns legate de persoana 
făptuitorului şi mai sunt denumite şi circumstanţe subiective. Ele 
nu produc efecte decât în raport cu persoana la care se referă, 
neputându-se răsfrânge şi asupra participanţilor. 

Circumstanţele reale sunt denumite şi obiective şi privesc 
întotdeauna fapta. Ele vor produce efecte şi în raport cu 
participanţii numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau 
le-au prevăzut. 

După cum sunt prevăzute expres şi limitativ sau nu de 
legea penală, distingem circumstanţele legale şi cele judiciare. 

Circumstanţele legale sunt prevăzute expres şi limitativ în 
legea penală şi reţinerea lor în procesul individualizării este 
obligatorie pentru instanţa de judecată. 

Circumstanţele prevăzute în Partea generală a Codului 
Penal sunt denumite generale şi pot fi întâlnite producându-şi 
efectul specific, în principiu, în cazul oricăreia din faptele 
incriminate ca infracţiuni în partea specială a Codului Penal sau 
alte legi speciale dispoziţiuni penale. 

Circumstanţele legale speciale sunt prevăzute în anumite 
situaţii de însăşi norma de incriminare şi ele nu produc efecte 
decât în cazul acelei infracţiuni în al cărei conţinut legal sunt 
prevăzute. 

Circumstanţele judiciare sunt acele împrejurări care pot fi 
reţinute de judecător în procesul individualizării răspunderii penale. 
Ele sunt caracterizate, reglementate de lege care se mărgineşte 
să dea câteva exemple de împrejurări ce pot constitui circumstanţe 
judiciare (ex. conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea 
infracţiunii sau atitudinea lui după săvârşirea infracţiunii). 

În raport cu incidenţa lor în materia pericolului social al 
faptei şi a periculozităţii infractorului, legea distinge între 
circumstanţele agravante care, atunci când există, măresc gradul 
de pericol social al infracţiunii sau periculozitatea infractorului şi pe 
cale de consecinţă agravează răspunderea penală şi 
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circumstanţele atenuante care determină micşorarea gradului de 
pericol social al infracţiunii, respectiv periculozitatea infractorului şi 
care, implicit, atenuează răspunderea penală. 

În afara acestor clasificări ale circumstanţelor realizate într-
un cadru normativ, literatura şi practica judiciară mai distinge între 
circumstanţe anterioare, concomitente sau posterioare săvârşirii 
faptei, între circumstanţele cunoscute şi circumstanţele 
necunoscute infractorului etc. 

 
A. CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE 
 
Circumstanţele atenuante legale  
 
a) Circumstanţele atenuante legale generale 

Provocarea din partea victimei. Circumstanţa există 
atunci când infracţiunea a fost săvârşită sub stăpânirea unei 
puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din 
partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere 
gravă a demnităţii persoanei sau prin alte acţiuni ilicite grave. Aşa 
cum rezultă din textul menţionat, provocarea presupune 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

În primul rând este necesar ca făptuitorul, în momentul 
comiterii infracţiunii, să fie într-o stare subiectivă aparte formată pe 
un fond de tulburare sau emoţie. Această stare de tulburare sau 
emoţie trebuie să fie puternică, în sensul că influenţează procesul 
de formare a vinovăţiei care însoţeşte reacţia făptuitorului atât în 
plan intelectiv, dar mai cu seamă în plan volitiv, în sensul că 
aceasta nu se mai poate stăpâni. 

Legea mai cere ca starea de tulburare sau emoţie să fie 
determinate de un act provocator al persoanei vătămate. 

Actul de provocare trebuie să aibă întotdeauna un caracter 
ilicit, adică să nu fie îngăduit de lege. Concret, actul poate îmbrăca 
forma violenţei fizice sau psihice (ameninţare), forma unei atingeri 
grave a demnităţii persoanei (insultă, calomnie) sau forma unei 
alte infracţiuni de o gravitate, cel puţin asemănătoare sub aspectul 
efectului ei, indiferent de natura ilicitului care caracterizează 
acţiunea. 
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Nu are importanţă atitudinea psihică ce caracterizează 
actul provocator, mobilul sau scopul urmărit. 

În principiu, pentru reţinerea provocării este necesar ca 
infracţiunea comisă sub imperiul ei să fie îndreptată împotriva 
provocatorului. 

Provocarea subzistă totuşi şi în ipoteza în care din eroare 
infracţiunea s-a repercutat asupra altei persoane. 

Depăşirea limitei legitimei apărări. Existenţa acestei 
circumstanţe, cunoscută şi sub denumirea de „exces scuzabil”, 
este strâns legată de instituţia legitimei apărări care ştim că este o 
cauză justificativă. Circumstanţa se circumscrie unor infracţiuni 
aflate la limita legitimei apărări, ieşirea din cadrul acestora 
datorându-se depăşirii limitelor obiective şi subiective pe care 
legitima apărare le presupune. 

Pentru existenţa acestei circumstanţe se cere ca făptuitorul 
să se afle în momentul iniţial în stare de legitimă apărare cu toate 
condiţiile pe care aceasta le presupune. În al doilea rând, trebuie 
să se constate excesul în apărare, în sensul că apărarea 
depăşeşte în intensitate sau durată atacul peste limitele necesare 
stopării acestuia. 

Depăşirea limitelor stării de necesitate. Există această 
circumstanţă atunci când făptuitorul, deşi acţionează sub imperiul 
stării de necesitate, realizează, în plan subiectiv, că prin modul în 
care acţionează produce urmări vădit mai grave decât acelea care 
s-ar fi produs dacă el nu ar fi intervenit. 

Pentru a constata existenţa circumstanţei trebuie să se 
constate nu numai îndeplinirea unor condiţii ce conturează într-o 
fază iniţială starea de necesitate şi disproporţia între răul produs şi 
răul care s-ar fi putut produce, dar şi mărimea acestei disproporţii. 
De asemenea, trebuie constatat că în împrejurările date această 
disproporţie putea fi conştientizată. 

Săvârşirea faptei cu un mobil sau cu un scop care 
pune în evidenţă pericolul redus al persoanei făptuitorului. 
Pentru existenţa acestei circumstanţe se cere ca mobilul sau 
scopul infracţiunii comise să pună în evidenţă pericolul scăzut al 
persoanei făptuitorului. Evident aici este vorba numai de 
infracţiunile intenţionate, întrucât cele săvârşite din culpă nu pot 
avea mobil şi nici scop. De exemplu, se află într-o asemenea 
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situaţie o persoană care, având o situaţie materială precară şi 
nepermiţându-şi cumpărarea unor alimente pentru copii, intră 
într-un magazin şi fură anumite bunuri. Din acest exemplu rezultă 
un pericol scăzut al făptuitorului. 

Dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile 
apărate de lege şi prin conţinutul ei concret fapta prezintă o 
gravitate redusă. Există această circumstanţă atunci când 
valoarea ocrotită de legea penală suferă o atingere minimă şi 
implicit fapta prezintă o gravitate redusă. Nu trebuie confundată 
această circumstanţă atenuantă cu fapta care nu prezintă pericolul 
social al unei infracţiuni prevăzută de art.19 C. P. Dacă în cazul 
circumstanţei fapta prezintă o gravitate redusă, art.19 cere ca 
fapta să fie în mod vădit lipsită de importanţă. Pentru reţinerea 
acestei circumstanţe, instanţa trebuie să ţină seama de modul şi 
mijloacele de săvârşire a faptei, de împrejurările în care fapta a 
fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce 
etc. De exemplu, se află într-o asemenea situaţie o persoană care 
fură un bun care are o valoare foarte mică. 

 
b) Circumstanţe legale atenuante speciale sunt prevăzute 

în cuprinsul normelor de incriminare şi ele operează numai în cazul 
infracţiunilor respective. Astfel în cazul în care cel care a comis 
infracţiunea de denunţare calomnioasă declară mai înainte de 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoana faţă de care 
s-a făcut denunţul sau plângerea ori împotriva căreia s-au produs 
probe, că denunţul, plângerea sau probele sunt mincinoase, 
beneficiază de reducerea pedepsei, conform art. 92 C. P. 

 
Circumstanţe atenuante judiciare  
 
Aşa cum am subliniat, aceste circumstanţe nu sunt precis 

stabilite în lege. Totuşi, în art.90 C. P. sunt enumerate cu titlu de 
exemplu următoarele împrejurări care constituie circumstanţe 
judiciare: 

– Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea 
infracţiunii 

Circumstanţa, evidenţiază caracterul accidental al actului 
infracţional şi rezidă în principal din lipsa antecedentelor penale, 
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precum şi în conduita corectă pe care infractorul a avut-o în 
societate, înainte de săvârşirea infracţiunii. Conduita bună a 
făptuitorului poate fi stabilită prin investigaţii la locul de muncă, la 
domiciliu sau în alte medii pe care acesta le-a frecventat, precum 
şi prin consultarea cazierului judiciar. 

– Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura 
rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită 

Şi această circumstanţă evidenţiază pe de o parte 
caracterul accidental al infracţiunii săvârşite, iar pe de altă parte 
conduita manifestată de infractor în sensul că se preocupă de 
înlăturarea sau diminuarea urmărilor infracţiunii, atât a celor 
directe, cât şi a celor indirecte şi de a repara prejudiciul material 
produs, conduită care dă garanţia că răspunderea penală îşi va 
realiza obiectivele şi în ipoteza în care va fi diminuată. 

Astfel, în practică s-a reţinut circumstanţa în cazul reparării 
din proprie iniţiativă a prejudiciului cauzat prin delapidare, 
transportării victimei la spital în cazul vătămării corporale din culpă, 
prezentarea de scuze în cazul insultei sau calomniei şi chiar 
stăruinţa de a stabili raporturi normale cu victima. 

– Atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii 
Potrivit art. 90 lit. c, C. P. constituie o circumstanţă 

atenuantă judiciară atitudinea făptuitorului după săvârşirea 
infracţiunii. Această atitudine presupune o conduită corectă a 
infractorului după săvârşirea faptei care concură la realizarea 
justiţiei penale ce poate fi exprimată în concret sub forma 
prezentării de bunăvoie în faţa autorităţilor, înainte de a fi 
descoperit sau citat, comportarea sinceră în cadrul procesului 
penal, a înlesnirii descoperirii şi arestării altor participanţi etc. 

– Beţia voluntară completă 
Potrivit art. 32 alin. 2 C. P., starea de beţie voluntară 

completă produsă de alcool poate constitui o circumstanţă 
atenuantă judiciară.  

– Alte împrejurări care pot constitui circumstanţe 
atenuante judiciare 

Numeroase alte împrejurări pot constitui circumstanţe 
atenuante judiciare. 

Astfel, instanţele au reţinut ca circumstanţe judiciare 
împrejurări cum ar fi: facultăţile mintale slăbite ale infractorului în 
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momentul comiterii faptei, nivelul de educaţie scăzut şi o 
experienţă redusă de viaţă, vârsta înaintată a infractorului etc. 

 
Efectele circumstanţelor atenuante 
 
În cazul când există circumstanţe atenuante, pedeapsa 

principală pentru persoana fizică se modifică după cum 
urmează: 

a) când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede 
detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa detenţiunii severe; 

b) când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede 
detenţiunea severă, se aplică pedeapsa închisorii stricte; 

c) când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede 
închisoarea strictă, se aplică pedeapsa închisorii sau se aplică 
munca în folosul comunităţii ori amenda sub forma zilelor-
amendă; 

d) când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede 
închisoarea, se aplică munca în folosul comunităţii sau amenda 
sub forma zilelor-amendă; 

e) când pentru infracţiunea săvârşită, legea prevede numai 
amenda sub forma zilelor-amendă, se aplică amenda între cinci şi 
20 de zile. 

Când există circumstanţe atenuante, pedeapsa 
complementară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru 
infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată, iar în cazul persoanei 
juridice, nu se poate aplica pedeapsa complementară a dizolvării 
ori a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei 
juridice. 

Coborârea pedepsei sub limitele legale este obligatorie în 
cazul circumstanţelor atenuante legale şi facultativă în celelalte 
cazuri. 

 
B. CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE 
 
Şi în materia circumstanţelor agravante se face distincţie 

între circumstanţele legale şi cele judiciare. Circumstanţele legale 
pot fi, la rândul lor, generale sau speciale. 
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Circumstanţe agravante legale generale 
Aceste circumstanţe sunt prevăzute în art. 89 C. P. şi au în 

vedere anumite împrejurări care, dacă există, reflectă întotdeauna 
un grad sporit de pericol social al infracţiunii sau o periculozitate 
mai mare a infractorului. 

– Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane 
împreună 

De regulă, o infracţiune este săvârşită de o singură 
persoană. Sunt însă cazuri în care infracţiunea este săvârşită de 
trei sau chiar mai multe persoane. Este evident că pericolul social 
în acest caz este sporit. Elementele ce determină un grad sporit de 
pericol social al faptei astfel săvârşite sunt, în primul rând, de ordin 
obiectiv. Potenţialul infracţional creşte într-o asemenea ipoteză 
datorită cooperării mai multor persoane la săvârşirea faptei şi, ca 
urmare, consumarea infracţiunii, adică producerea urmărilor 
socialmente periculoase şi realizarea scopurilor pe care infractorii 
şi le propun, sunt într-o mai mare măsură posibile. Posibilităţile de 
autoapărare ale victimei ca şi reacţia socială de apărare faţă de 
infracţiunile comise de mai multe persoane sunt diminuate şi 
îngreunate de multe ori. În această lumină, pluralitatea făptuitorilor 
este de multe ori o treaptă parcursă pe drumul spre 
infracţionalitatea organizată, ca formă extremă de manifestare 
infracţională. Acestea ar fi unele din considerentele care justifică 
reţinerea împrejurării săvârşirii faptei de trei sau mai multe 
persoane ca circumstanţă legală de agravare a răspunderii penale. 

Pentru ca această circumstanţă să existe, este necesar să 
existe în primul rând cel puţin trei persoane care să fi participat la 
săvârşirea faptei. Participarea persoanelor poate îmbrăca forma 
autoratului, instigării sau complicităţii. În plus, legea cere ca 
participarea să fie împreună, ceea ce presupune o cooperare a 
făptuitorilor în plan subiectiv şi obiectiv. Dominantă este 
cooperarea materială care implică prezenţa făptuitorilor  la locul şi 
în momentul săvârşirii infracţiunii. Nu este necesar ca toţi 
participanţii să acţioneze cu vinovăţie, să fie deci infractori. Acest 
lucru rezultă implicit din formularea folosită de legiuitor „săvârşirea 
faptei” şi nu a infracţiunii. Este necesar însă ca cel puţin unul din 
făptuitori să fi săvârşit fapta cu vinovăţie sub forma intenţiei. Pe 
cale de consecinţă, existenţa circumstanţei este exclusă în cazul 
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infracţiunilor săvârşite din culpă. De asemenea, reţinerea 
circumstanţelor este exclusă în ipoteza în care pluralitatea 
făptuitorilor atrage după sine răspunderea penală pentru o 
infracţiune de sine stătătoare. 

Cooperarea făptuitorilor poate fi consecinţa unui consens 
realizat înainte sau chiar în timpul săvârşirii faptei. Prezenţa 
concomitentă şi simultană a făptuitorilor la locul săvârşirii faptei 
apare ca o condiţie de care depinde existenţa circumstanţei, numai 
în ipoteza în care cooperarea materială primează, cea subiectivă 
nefiind posibilă datorită unor motive obiective. 

Fiind reală, circumstanţa produce efecte în raport cu toţi 
participanţii. 

– Săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace care 
prezintă pericol public 

Elementul de agravare rezidă în starea de pericol 
suplimentar pe care natura metodelor şi a mijloacelor ori modul de 
folosire în comiterea infracţiunii o evidenţiază. Se observă că în 
acest caz metodele şi mijloacele folosite au nu numai aptitudinea 
de a servi la săvârşirea infracţiunii, dar în plus, reprezintă o sursă 
suplimentară de pericol  care excede infracţiunii concrete  şi 
planează asupra publicului. Prin pericol public trebuie să înţelegem 
în context o ameninţare reală asupra vieţii, integrităţii sau sănătăţii, 
a bunurilor sau altor valori ce aparţin publicului, deci unor 
persoane neindividualizate. În practica judiciară circumstanţa s-a 
reţinut în cazul săvârşirii unor infracţiuni prin explozii, incendii şi 
prin folosirea unor mijloace ce prezintă pericol public prin natura 
lor (substanţe toxice sau inflamabile, arme etc.). 

Circumstanţa are caracter real şi produce efecte în raport 
cu toţi participanţii. 

– Săvârşirea infracţiunii de către un  făptuitor major 
împreună cu un minor 

Raţiunea agravării penale în acest caz se integrează într-o 
viziune mai largă a legiuitorului de a proteja pe minori, de a-i feri 
de fenomenul infracţional cu toate noxele lui, plecând de la 
realitatea că aceştia (minorii) sunt în procesul de maturizare, 
personalitatea lor nefiind pe deplin conturată. 

Infractorul major care săvârşeşte fapta împreună cu un 
minor îi dă acestuia un prost exemplu, îl antrenează în săvârşirea 
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de infracţiuni, împrejurare deosebit de periculoasă pentru evoluţia 
personalităţii minorului. 

Circumstanţa există independent dacă minorul răspunde 
sau nu penal şi indiferent de contribuţia lui la săvârşirea 
infracţiunii. Esenţial este că alături de major, la săvârşirea 
infracţiunii, să participe un minor, adică o persoană care nu a 
împlinit vârsta de 18 ani. 

– Săvârşirea infracţiunii din motive josnice 
Elementul pe care se întemeiază agravarea este în acest 

caz, în esenţă, de natură subiectivă şi îmbracă forma motivului sau 
a mobilului care stă la baza luării hotărârii de a săvârşi infracţiuni. 
Motivul care determină săvârşirea infracţiunii se situează la 
marginea moralei pentru că infracţiunea, în genere, este un act 
imoral. Imoralitatea motivului, în cazul în care circumstanţa pe care 
o analizăm există îmbracă însă o formă extremă, în sensul că el 
este josnic în raport cu condiţia umană. Motivul josnic evidenţiază 
întotdeauna carenţe grave în structura personalităţii infractorului. 
Aceste carenţe pot fi axate pe structura organică a personalităţii 
sau pot fi în legătură cu aspecte ale personalităţii formate prin 
educaţie. 

Pot fi motive josnice cupiditatea, răzbunarea, invidia, 
gelozia, răutatea etc. Caracterul josnic al unui motiv care a stat la 
baza săvârşirii unei infracţiuni se evidenţiază în raport cu normele 
dintr-un anumit moment şi în raport cu un anumit mediu social. 
Caracterul motivul se apreciază în strânsă legătură cu persoana 
făptuitorului, cu condiţia lui concretă şi reală. 

– Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a 
profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de 
asediu sau de starea de urgenţă 

Pentru existenţa acestei circumstanţe este necesară o 
situaţie care se situează obiectiv în afara conduitei infracţionale. 
Premisa, ca atare, constă într-o calamitate sau starea de asediu 
sau de urgenţă. Calamitatea este un eveniment de mari proporţii, 
care pune în pericol viaţa şi sănătatea unei colectivităţi sau 
bunurile acesteia ori poate avea alte consecinţe asemănătoare. 
Evenimentul, ca atare, poate avea cauze naturale (cutremure, 
erupţii vulcanice, inundaţii) dar în contextul limitelor pe care le-a 
atins dezvoltarea tehnologică poate avea la origine şi cauze 
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umane (accidente nucleare, incendii de mari proporţii, catastrofe 
de circulaţie etc.). Calamităţile, indiferent că sunt naturale sau 
provocate de om, creează în plan social o amplă stare de 
tulburare. Controlul social în sine slăbeşte, atenţia şi eforturile 
oamenilor fiind îndreptate spre evitarea, limitarea şi înlăturarea 
consecinţelor calamităţii. În plan obiectiv, situaţia care precede, 
însoţeşte sau urmează imediat producerii evenimentului, 
favorizează săvârşirea infracţiunii. În plan subiectiv, persoanele 
care profită de o asemenea împrejurare pentru a săvârşi infracţiuni 
evidenţiază o lipsă evidentă de solidaritate umană care denotă şi o 
periculozitate deosebită, care justifică agravarea răspunderii lor în 
plan penal.  

Starea de asediu este decretată de preşedintele ţării, în 
situaţia în care asupra României planează un atac iminent din 
partea unui stat sau alianţe de state ostile. De asemenea, starea 
de urgenţă este decretată în situaţia în care pe teritoriul statului 
nostru apar convulsii sociale (chiar şi acţiuni armate) de o gravitate 
foarte mare, de natură să slăbească puterea de stat şi care pun în 
pericol securitatea naţională. 

– Săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane aflate în 
imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, 
asupra unui minor care nu a  împlinit vârsta de 15 ani ori 
asupra unui membru de familie. 

Se află în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa, persoanele care au o vârstă înaintată, persoanele 
handicapate fizic sau psihic, cele care au puterea slăbită datorită 
unei boli, persoanele care se află într-o stare avansată de 
ebrietate provocată de alcool sau de alte substanţe, cele care se 
află în timpul somnului sau sunt foarte obosite etc. Minorul sub 15 
ani este prezumat că nu se poate apăra şi nu-şi poate exprima 
voinţa datorită vârstei fragede, care denotă nedezvoltarea sa din 
punct de vedere fizic sau psihic. Conform art.165 C. P., prin 
membru de familie se înţelege soţul sau ruda apropiată 
(ascendenţii şi descendenţii indiferent de grad, fraţii şi surorile, 
copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie astfel 
de rude), dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte 
împreună cu făptuitorul. 
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– Săvârşirea infracţiunii pentru a se sustrage pe sine 
sau pe altul de la urmărire, arestare sau executarea pedepsei 

Pericolul social sporit al infracţiunii săvârşite în aceste 
condiţii decurge din scopul urmărit de făptuitor, şi anume, de a se 
sustrage pe sine ori alte persoane de la răspunderea penală (de la 
urmărire penală, de la arestare preventivă sau de la executarea 
unei pedepse). 

Pentru existenţa circumstanţei la care ne referim, nu 
interesează dacă scopul în care a acţionat făptuitorul a fost realizat 
sau nu; este suficient să se constate că el a fost urmărit pentru 
săvârşirea infracţiunii. Dacă scopul lipseşte, circumstanţa nu mai 
poate fi aplicată. De exemplu, pe timpul urmăririi penale, învinuitul 
care se afla la sediul poliţiei pentru a da o declaraţie îl atacă pe 
poliţistul care îl anchetează, în scopul de a părăsi imediat 
încăperea şi a fugi pentru a se sustrage de la răspunderea penală.       

– Săvârşirea infracţiunii pentru a înlesni sau ascunde 
comiterea altei infracţiuni 

Există această circumstanţă agravantă, indiferent dacă 
infracţiunea a cărei săvârşire a fost înlesnită sau ascunsă, a fost 
săvârşită chiar de către cel care a comis infracţiunea sau de o altă 
persoană. De asemenea, pentru existenţa agravantei este 
necesară şi suficientă dovada scopului urmărit, indiferent dacă 
acest scop s-a realizat sau nu. 

 
Circumstanţele agravante legale speciale 
Unele împrejurări ce stau la baza circumstanţelor prevăzute 

de art. 89 C. P., dar şi altele pot fi prevăzute în normele speciale, 
în normele de incriminare. În acest caz ele sunt considerate 
circumstanţe agravante legale speciale. În literatura juridică se 
apreciază de către unii autori că în acest caz respectivele 
împrejurări în mod greşit sunt denumite circumstanţe şi ele ar 
reprezenta elementele circumstanţiale fiind parte integrantă a 
conţinutului agravant sau calificat al mai multor infracţiuni şi, ca 
atare, îndeplinesc funcţia specifică unui element al infracţiunii. 

Însă, împrejurările menţionate, chiar şi atunci când sunt 
prevăzute în normele de incriminare, păstrează caracterul de 
circumstanţe, conţinutul constitutiv al infracţiunii fiind stabilit în 
norma care incriminează fapta în forma ei tipică. Este impropriu să 
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se vorbească de un conţinut „agravat” sau „calificat” al infracţiunii 
ca despre ceva autonom faţă de conţinutul propriu-zis al 
infracţiunii. 

În cazul unor modalităţi normative agravate în care se pot 
săvârşi anumite infracţiuni, nu este vorba de un nou conţinut al 
infracţiunii, ci este vorba de conţinutul simplu, propriu-zis al 
infracţiunii tipice la care se adaugă o împrejurare care măreşte 
gradul de pericol social al faptei şi, implicit, determină agravarea 
răspunderii penale. În argumentarea acestei opinii, se pot invoca şi 
prevederile art.87 C. P.. Acest text de lege enumeră, printre 
criteriile de individualizare şi împrejurările care atenuează sau 
agravează răspunderea. Potrivit aceluiaşi text, de aceste criterii se 
va ţine cont atât în aplicarea pedepsei, cât şi în stabilirea ei. 

În cazul circumstanţelor agravante legale speciale, 
legiuitorul a avut în vedere împrejurările ca atare la stabilirea 
pedepsei, în timp ce circumstanţele agravante legale generale 
sunt elemente de care ţine cont judecătorul în momentul aplicării 
pedepsei. 

 
Circumstanţele agravante judiciare 
În conformitate cu art. 91 C. P., instanţa de judecată poate 

reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă 
faptei un pericol social mai mare. 

Aceste împrejurări sunt proprii fiecărei infracţiuni concrete 
în parte şi, ca atare, s-a lăsat instanţei deplina libertate de a le 
reţine ca circumstanţe agravante. 

Pot fi reţinute ca circumstanţe agravante judiciare, de 
exemplu: împrejurarea că infractorul s-a folosit la săvârşirea unei 
infracţiuni de un iresponsabil, săvârşirea unei infracţiuni de către 
un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, starea de beţie a 
funcţionarului care săvârşeşte infracţiunea de purtare abuzivă, 
săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată etc. 

 
Efectele circumstanţelor agravante 
Potrivit art. 93 C. P. în cazul în care există circumstanţe 

agravante, persoanei fizice i se aplică o pedeapsă care poate fi 
sporită cu 5 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare, 
dacă legea nu prevede altfel. 
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În cazul aplicării amenzii sub forma zilelor amendă, se 
poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special, fără 
să depăşească maximul general. 

Când există circumstanţe agravante, persoanei juridice i se 
aplică pedeapsa amenzii până la maximul special prevăzut în art. 
80 alin. (2) sau (3), C. P. care poate fi majorat cu o treime. 

 
Stabilirea răspunderii penale în cazul concursului între 

cauzele de agravare şi cele de atenuare 
În caz de concurs între cauzele de agravare şi cauzele de 

atenuare, instanţa aplică prevederile art. 92 sau art. 93, C. P. după 
cum cauzele de atenuare sau de agravare au caracter 
preponderent. În cazul în care cauzele de atenuare au caracter 
preponderent, se poate face abstracţie de cauzele de agravare, iar 
dacă au caracter preponderent cauzele de agravare, se poate face 
abstracţie de cauzele de atenuare. 

În caz de echivalenţă a acestor cauze, se aplică o 
pedeapsă făcându-se abstracţie de cauzele de atenuare sau de 
agravare. 
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