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UNELE ASPECTE PRIVIND FOLOSIREA INVESTIGATORILOR 
SUB ACOPERIRE ȘI A COLABORATORILOR

ASPECTS REGARDING THE USE OF UNDERCOVER 
INVESTIGATORS AND INFORMANTS

Mihai SUIAN1

Avocat – Baroul Cluj

 
 abstract
 In this article the author has analyzed the implications of using undercover agents, collaborators and informants 
in the context of the New Criminal Procedure Code, taking into account the differences between the agents involved, 
their background, the way they are recruited and their motivation.
 The author shows the legal context in which the method of investigation may be used, and shows how it can 
be used to provide information to the investigator and also show its limits in providing evidence and its correlation 
to legal methods of obtaining evidence. The use of undercover investigators and informants does not produce means of 
evidence by itself but creates the possibility of deriving such evidence from the use of the method. The legality of such 
evidence is always affected by the legality of using undercover investigators and informants. 
 The conclusion was that the Romanian Criminal Procedure Code is lacking in means to guarantee against the 
misuse of the method of investigation and that attention must be given to motivation behind a person’s collaboration 
with the prosecution. 

rezumat
 În acest articol autorul a analizat trăsăturile principale ale utilizării investigatorilor sub acoperire a 
colaboratorilor și a informatorilor în reglementarea Noului Cod de procedură penală, ținând cont de particularitățile 
privind persoanele arătate anterior, natura acestora, modul în care sunt recrutate și motivele care le determină să 
colaboreze cu organele de urmărire penală.
 Autorul arată condițiile legale pentru autorizarea măsurii, modul cum poate fi utilizată de organele de urmărire 
penală pentru obținerea de date și informații, dar arată și limitările acesteia în obținerea de probe și legătura acesteia 
cu procedeele probatorii. Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor nu produce prin ea însăși probe în 
procesul penal, dar creează contextul prin care probele pot deriva în urma utilizării măsurii. Legalitatea unor astfel de 
probe va depinde întotdeauna de legalitatea utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor.
 Concluzia a fost aceea că legea procesual penală română are lacune în combaterea folosirii în mod abuziv 
a metodei speciale de cercetare și că în cursul procesului penal este obligatorie cercetarea motivelor care stau la baza 
deciziei unei persoane de a colabora cu organele de urmărire penală.

 1 La momentul publicării acestui articol, autorul era avocat în cadrul Baroului Cluj şi cadru didactic asociat al Facultății de 
Drept din cadrul Universității Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Date contact: mihaisuian@gmail.com. 
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I. INTRODUCERE
În prezentul articol vom analiza câteva aspecte referitoare la metoda specială de cercetare a utilizării 

investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor din perspectiva persoanelor care participă la executarea 
măsurii, a recrutării și motivării acestora și a informațiilor rezultate în urma folosirii sale. Observăm sub acest 
aspect că doctrina autohtonă a ignorat aspectele conexe reglementării măsurii și nu a cercetat aspectele ce țin 
de persoanele care sunt chemate să realizeze activitățile specifice, inclusiv calitatea pe care o au, mediul din care 
provin, dar mai ales mandatul cu care ele sunt investite de către organele de urmărire penală. Ignorarea acestui 
subiect duce în practică la situații incorecte din punct de vedere al dreptului procesual penal, prin atribuirea unei 
pretinse calități procesuale de „martor-denunțător” unor persoane care, în realitate, reprezintă fie informatori 
fie colaboratori ai organului de urmărire penală în scopul eludării dispozițiilor legale care limitează folosirea 
acestora și restrânge valoarea probantă a declarațiilor acestora. Acești colaboratori cu identitate reală pot avea 
motivații personale, interese ascunse și un țel pe care îl urmăresc, de regulă, reținerea în favoarea acestora a unor 
cauze de reducere a pedepsei sau de nepedepsire. 

Remediul la o asemenea problemă îl reprezintă studierea motivației ce stă la baza contribuției pe care o 
aduce colaboratorul sau informatorul, pentru ca judecătorul de cameră preliminară și, mai apoi, instanța să se 
poată pronunța asupra legalității probei obținute prin audierea acestei persoane ori asupra probelor obținute 
prin mijlocirea metodei de cercetare, cât și asupra valorii probante. Din păcate, legislația actuală nu include 
obligativitatea organelor de urmărire să consemneze aceste aspecte, iar simpla reaudiere în fața instanței a 
colaboratorului sau informatorului nu permite o bună cercetare a motivelor care stau în spatele contribuției 
persoanei la aflarea adevărului.

 
II. CONDIȚIILE LEGALE PENTRU AUTORIZAREA MĂSURII
Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, asemenea celorlalte metode speciale de 

supraveghere sau cercetare presupune imixtiunea în libera exercitare a drepturilor și libertăților persoanei 
vizate, motiv pentru care se impune restrângerea folosirii acestuia numai în situații prevăzute expres de lege 
și garantarea respectării proporționalității între interesul public și interesul persoanei. Măsura constituie o 
metodă specială de cercetare care, potrivit art. 138 alin. 10 C. proc. pen. se utilizează în vederea obținerii de 
date și informații în procesul penal. Ca atare, nu este un procedeu probatoriu, dar poate mijloci folosirea a două 
procedee probatorii derivate: supravegherea tehnică restrânsă potrivit art. 148 alin. 3 C. proc. pen. și audierea 
investigatorului sub acoperire și a colaboratorului.

S-a arătat în literatura de specialitate că se impune menținerea unui echilibru just între protejarea vieții 
private și necesitatea unei lupte eficace contra anumite tipuri de criminalitate gravă2 astfel că folosirea oricăror 
metode de supraveghere tehnică este condiționată de încuviințarea prealabilă a judecătorului de drepturi și 
libertăți. Legiuitorului a fost ferm în respectarea vieții private a persoanei, prin includerea respectării acestei 
valori ca un principiu fundamental al procesului penal, fiind prevăzut de art. 11 alin. 2 C. proc. pen. cât și prin 

2 Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală, Partea Generală, Vol II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2012, p. 209.
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subordonarea folosirii speciale  unor condiții foarte stricte3. 
Organul competent să dispună asupra autorizării utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor 

este procurorul, potrivit art. 148 C. proc. pen. Deoarece măsura este una de cercetare și nu de supraveghere nu 
este necesară încuviințarea măsurii de către judecătorul de drepturi și libertăți, considerându-se că restrângerea 
drepturilor fundamentale ale persoanei nu este într-o asemenea măsură încât să implice concursul judecătorului. 
Suntem de părere că această abordare ar trebui revizuită de legiuitor în privința acestei măsuri de cercetare, în 
condițiile în care prezintă un grad ridicat de imixtiune în viața personală a celui vizat. 

Mai înainte de orice condiție prevăzută expres de lege, este necesar să fi fost începută urmărirea penală 
cu privire la o faptă prevăzută de legea penală. Această condiție reiese din faptul că începerea urmăririi penale 
este actul procesual care creează întreg cadrul pentru desfășurarea activităților de urmărire penală, inclusiv 
administrarea probelor, dar și obținerea datelor și informațiilor prin intermediul unor metode de cercetare.

Prima condiție prevăzută de art. 148 alin. 1 este cea a existenței unei suspiciuni rezonabile cu privire la 
pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în mod expres în art. 148 alin. 1 lit. a) C. proc. 
pen. Din formularea textului de lege, observăm că este posibilă folosirea investigatorilor sub acoperire și a 
colaboratorilor și într-o anchetă pro-activă având ca scop prevenirea săvârșirii unor infracțiuni grave.

Metoda specială de cercetare poate fi incidentă numai în măsura în care infracțiunea cercetată este una 
dintre cele prevăzute în cuprinsul articolului 148 alin. 1 lit. a) C. proc. pen., unde se arată că aceasta poate fi 
utilizată în caz de: infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în 
cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al 
materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare 
a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată 
electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, 
șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate 
infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Cea de-a doua condiție care se impune a fi îndeplinită este cea privitoare la proporționalitatea măsurii 
cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale. Această condiție este prevăzută de art. 148 alin. 1 lit. 
b) C. proc. pen. și se impune a fi analizată de procuror prin prisma criteriilor prevăzute de textul de lege: 
particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii.

A treia condiție impusă de C. proc. pen. pentru dispunerea supravegherii tehnice este necesitatea pentru 
obținerea informațiilor sau probei. Această condiție este prevăzută în cuprinsul art. 148 alin. 1 lit. c) C. proc. 
pen. și limitează folosirea investigatorilor sub acoperire și al colaboratorilor la cazurilor în care probele sau 
localizarea și identificarea făptuitorului, suspectului sau inculpatului nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea 
lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a 
unor bunuri de valoare. 

 Există două situații prevăzute în care se poate considera ca fiind necesară utilizarea investigatorilor sub 
acoperire și a colaboratorilor: imposibilitatea (absolută sau relativă) obținerii probelor localizării ori identității 
făptuitorului prin alt mod și existența unui pericol pentru siguranța persoanei sau a unor bunuri de valoare.

 III. PROCEDURA DE AUTORIZARE A MĂSURII
Metoda de cercetare a utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor este una dintre 

metodele speciale de supraveghere și cercetare pe care legiuitorul a lăsat-o la decizia procurorului pentru 
a fi utilizată în cursul urmăririi penale. Deoarece interferează în mod semnificativ cu normala exercitare a 
drepturilor fundamentale ale persoanei, s-a considerat în mod justificat că se impune ca autorizarea să fie de 
competența judecătorului de drepturi și libertăți4, iar toate măsurile de supraveghere și cercetare care poartă 
această restrângere a drepturilor persoanei să aibă o procedură specială unică de autorizare care să pună în valoare 
judecătorul de drepturi și libertăți. Prin transferarea competenței de autorizare către judecătorul de drepturi 
și libertăți considerăm că nu s-ar aduce atingere în vreun mod celerității desfășurării urmăririi penale, având 

3 Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală, Partea Generală, Vol II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2012, p. 209.
4 Idem.
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în vedere că scopul creării acestei instituții este existența unui organ care să fie la în permanență la dispoziția 
organelor de urmărire pentru judecarea cererilor în domeniul administrării probelor, a măsurilor preventive, 
asigurătorii și de siguranță provizorii. 

De lege lata procurorul este cel care dispune asupra autorizării utilizării investigatorilor sub acoperire 
și a colaboratorilor pentru o perioadă de maximum 60 de zile în condițiile în care constată că sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege și măsura este oportună din punct de vedere tactic. Ca măsură de cercetare, 
considerăm că oportunitatea va juca un rol important deoarece alegerea momentului tactic pentru realizarea 
unor acte de procedură este esențială pentru desfășurarea cu succes a urmăririi penale, fiind necesar ca procurorul 
să aibă în vedere întregul său plan de urmărire penală și să se raporteze și la celelalte măsuri de cercetare sau 
procedee probatorii. În conformitate cu prevederile art. 148 alin. 2 C. proc. pen. autorizarea se va dispune 
de către procuror din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, în toate cazurile procurorul emițând o 
ordonanță în acest sens.

O problemă aparte, nereglementată distinct, este posibilitatea utilizării mai multor investigatori sub 
acoperire ori a mai multor colaboratori, ori, în același timp și a investigatorilor sub acoperire și al colaboratorilor. 
Observăm că nu există nicio dispoziție legală care să interzică folosirea mai multor persoane în cadrul acestei 
măsuri de cercetare, situație în care ordonanța procurorului se va putea referi la unul sau la mai mulți investigatori 
sau colaboratori, ori procurorul va putea emite ordonanțe succesive, în funcție de necesități. O situație specială 
o constituie folosirea împreună a investigatorilor sub acoperire și al colaboratorilor concomitent sau succesiv. 
Într-o interpretare a dispozițiilor art. 148 alin. 10 C. proc. pen. prin care se arată că se poate dispune folosirea 
colaboratorilor atunci când folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă putem considera că se poate 
dispune atât folosirea investigatorilor cât și a colaboratorilor. În mod evident, va trebui respectată o condiție 
ce ține de subsidiaritatea folosirii colaboratorilor: autorizarea pentru activități diferite a investigatorului și a 
colaboratorului. 

În privința duratei măsurii, subliniem faptul că durata maximă a măsurii va fi calculată de la prima 
autorizare a unui investigator ori colaborator și nu pentru fiecare agent în parte. Emiterea unor ordonanțe 
succesive va fi legală în condițiile în care, așa cum vom vedea mai jos, ordonanța procurorului va trebui să 
justifice pentru fiecare investigator sau colaborator în parte folosirea sa prin raportare și la activitățile concrete 
pe care le va realiza. Cu alte cuvinte, investigator și colaboratorul sunt autorizați în mod limitat pentru anumite 
activități. 

Potrivit art. 148 alin. 10 C. proc. pen. durata totală a măsurii în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană 
nu poate depăși un an. Cu toate acestea, semnalăm o problemă deosebit de gravă în reglementarea actuală, în 
condițiile în care există o excepție de la această în regulă, prin care, în cazul anumitor infracțiuni măsura 
poate fi prelungită pe un termen nedeterminat. Acestea sunt infracțiunile contra vieții, securității naționale, 
infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor și infracțiunile 
contra intereselor financiare ale Uniunii Europene. Nu putem fi de acord cu această lacună legislativă deoarece 
ea lasă loc abuzurilor din partea organelor de urmărire penală. În plus, lipsa unei durate maxime reprezintă o 
necorelare cu dispozițiile privind supravegherea tehnică, unde durata maximă a măsurii este de 120 de zile, 
potrivit art. 144 alin. 3 C. proc. pen. indiferent de fapta care face obiectul urmăririi penale. De lege ferenda, 
se impune ca această excepție de la regula duratei maxime de un an să fie înlăturată, deoarece aduce o gravă 
atingere drepturilor fundamentale ale persoanei, în special al dreptului la viață privată prevăzut de art. 26 din 
Constituție.

Potrivit art. 148 alin. 2 lit. a)-c) C. proc. pen. în cuprinsul ordonanței procurorului se vor regăsi în mod 
obligatoriu următoarele elemente: indicarea activităților pe care investigatorul sub acoperire sau colaboratorul este 
autorizat să le desfășoare, perioada pentru care s-a autorizat măsura și identitatea atribuită investigatorului sub 
acoperire sau colaboratorului. 

Cel mai important element din cuprinsul ordonanței procurorul îl constituie indicarea activităților pe 
care investigatorului sub acoperire sau colaboratorul este autorizat să le desfășoare deoarece față de această dispoziție 
se va analiza, în principal, dacă agentul era autorizat să efectueze anumite acțiuni. Ordonanța reprezintă 
mandatul investigatorului sub acoperire și a colaboratorului5 astfel trebuie descrise cât mai detaliat acțiunile pe 

5 Gh. Mateuț, Observații critice privind noua reglementare a supravegherii tehnice într-o prezentare comparativă, în Caiete de 
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care aceștia pot să le întreprindă și pentru care sunt protejați de orice răspundere, penală sau civilă. Verificarea 
respectării limitelor mandatului se va face în procedura camerei preliminare de organul competent care, în 
situația depășirii mandatului de către investigatorul sub acoperire sau colaborator va putea constata nulitatea 
actelor efectuate de acesta și să dispună excluderea probelor obținute în baza excesului de mandat. În situația 
în care proba care derivă din activitățile sale este însăși declarația investigatorului ori a colaboratorului se va 
impune excluderea în integralitate a acesteia.

În situația în care se constată o depășirea a autorizării, considerăm că se va putea atrage răspunderea 
penală sau civilă a investigatorului sub acoperire sau a colaboratorului pentru acțiunile întreprinse, dacă 
acestea au lezat în vreun mod drepturile fundamentale ale persoanei care a fost suspusă măsurii de cercetare. 
Dacă o răspundere penală rămâne iluzorie în condițiile în care nu se va putea divulga identitatea reală a 
agentului, considerăm că se va putea atrage răspunderea civilă delictuală a Statului român pentru acțiunile ilicite 
ale investigatorului sub acoperire sau ale colaboratorului. 

În toate cazurile, activitatea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor trebuie să se desfășoare în 
așa fel încât să nu ducă la provocarea săvârșirii de infracțiuni, în condițiile în care este nelegală determinarea unei 
persoane să săvârșească o infracțiune pentru a obține o probă. S-a arătat că rațiunea acestei interdicții constă în 
aceea că statul nu poate prin agenții săi, inclusiv un colaborator, să își depășească obligația de a aplica legea prin 
instigarea unei persoane să săvârșească o infracțiune pe care, altfel nu ar fi comis-o6. Aceeași interdicție va fi 
incidentă și în situația în care se va autoriza concomitent și măsura participării autorizate la anumite activități. 
În dreptul francez, în situația în care se descoperă că proba s-a obținut prin provocare, sancțiunea incidentă va 
fi nulitatea absolută7, o soluție superioară celei găsite de legiuitorul român în cuprinsul art. 101 C. proc. pen. Cu 
toate acestea, s-a arătat în jurisprudența națională că folosirea investigatorului sub acoperire pentru prinderea 
în flagrant a unei persoane pentru trafic de droguri nu constituie o încălcarea principiului loialității probei, în 
sensul dispozițiilor art. 68 alin. 2 C. proc. pen. anterior dacă făptuitorul a luat hotărârea de a comite și a comis 
în mod repetat acțiuni specifice traficului de droguri înainte de a fi utilizat un investigator sub acoperire8. 
Pentru a diferenția o acțiune specifică măsurii utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor putem 
apela următorul exemplu: va constitui o activitate specifică măsurii de cercetare prezentarea ca un potențial 
cumpărător de droguri, afișarea unor sume de bani de către investigator către vânzătorul de droguri (flash-roll) 
în scopul simulării unei cumpărări9. În schimb, efectiva cumpărare de droguri de către un investigator sau 
colaborator va trebuie să fie autorizată ca participare autorizată la anumite activități.

Cu privire la natura activităților pe care procurorul le va autoriza în cuprinsul ordonanței sale nu vor 
putea fi incluse folosirea unor procedee probatorii, în special al unor măsuri de supraveghere tehnică. Singurele 
măsuri de supraveghere tehnică care pot fi utilizate de investigatorii sub acoperire și colaboratori sunt cele 
prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. c) C. proc. pen. și numai dacă se emite de către judecătorul de drepturi și libertăți 
un mandat de supraveghere tehnică pentru acestea. În consecință, orice alte măsuri de supraveghere tehnică nu 
vor putea fi puse în executare de către agenți și nici nu se va putea la efectuarea unor procedee probatoriu prin 
intermediul acestora, orice încălcare a acestei limitări ducând la nelegalitatea probei administrate.

În legătură cu activitățile pe care investigatorii și colaboratorii sunt autorizați să le întreprindă, considerăm 
că în cuprinsul ordonanței trebuie să se facă precizarea înscrisurilor ori obiectelor pe care organele judiciare 
le pun la dispoziția acestora. Motivul este că folosirea acestora trebuie să fie autorizată de către procuror, 
pentru a nu constitui o infracțiune. De pildă, va fi necesar ca investigatorul sub acoperire ori colaboratorul cu 
o altă identitate să primească acte de identitate ori alte înscrisuri care să certifice identitatea sa conspirativă, 
or, folosirea unor asemenea acte ar constitui infracțiune, atât pentru aceștia cât și pentru organul de urmărire 
penală10. Prin dispozițiile art. 148 alin. 7 C. proc. pen. se introduce o cauză justificativă menită a da o coerență 

Drept penal, nr. 3/2015, p. 13.
 6 C. M. Chiriță în N. Volonciu, A Uzlău, R. Moroşanu, C. Voicu, V. Văduva, G. Tudor, ş.a., Noul Cod de procedură penală 
comentat, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2014, p. 338.
 7 M. Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiția penală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 165.

 8 I.C. Paşca, Criminalitatea Organizată în Perspectiva Legislațiilor Europene, Ed. Universul Juridic. Bucureşti, 2015,  p. 129
 9 I.C.C.J., Secția Penală, Decizia nr. 5269 din 6 noiembrie 2007, disponibilă pe http://www.scj.ro.

 10 Infracțiuni de fals precum falsul privind identitatea prevăzută de art. 327 Cod pen., uzul de fals prevăzută de art. 323 Cod 
pen., falsul material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 320 Cod pen. 

http://www.scj.ro
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legislației penale și de a pune la adăpost de orice posibilă acuzație penală folosirea unor obiecte de către 
investigator sau colaborator. În doctrină11, s-a susținut că aceasta ar reprezenta o cauză de nepedepsire, opinie 
cu care nu putem fi de acord.

Prin perioada pentru care s-a autorizat măsura înțelegem intervalul de timp determinat în mod absolut 
pentru care s-a autorizat măsura, cu indicarea datei și orei de la care curge și la care expiră. Așa cum prevede și 
art. 148 alin. 1 C. proc. pen. măsura se poate dispune pentru o perioadă de maxim 60 de zile. La determinarea 
perioadei optime pentru care se va autoriza măsura, procurorul va trebui să aibă în vedere elemente precum 
complexitatea cauzei, mărimea grupului infracțional, durata necesară pentru infiltrarea investigatorului, or, în 
cazul unui colaborator, a relațiilor pe care le are acesta în cadrul grupului infracțional vizat. În cazul în care 
procurorul constată că durata măsurii este insuficientă pentru atingerea scopului pentru care aceasta a fost 
autorizată și dacă există motive temeinice, va proceda potrivit art. 148 alin. 9 C. proc. pen. și va prelungi măsura. 

Referitor la identitatea atribuită investigatorului sub acoperire ori colaboratorului, după caz, procurorul 
va dispune ca persoana în cauză să fie cunoscută sub o denumire generică, inventată de organul de urmărire 
penală și i se vor atribui la acel moment date de stare civilă care să corespundă cu noua identitate. În cuprinsul 
ordonanței nu vor putea fi folosite numele reale ale investigatorilor sub acoperire ori a colaboratorilor cu altă 
identitate, ele rămânând secrete și neputând fi divulgate, potrivit art. 149 alin. 1 C. proc. pen. În situația în care 
colaboratorul se va folosi de identitatea sa reală, atunci este obligatorie menționarea sa expresă în cuprinsul 
ordonanței procurorului, cu indicarea numelui și prenumelui acestui precum și a datelor sale de identificare. 
Totodată, la momentul la care se autorizarea măsura, este necesar a se menționa că se vor emite înscrisuri în 
dovedirea identității cu nominalizarea acestora în ordonanță. 

 IV. INVESTIGATORUL SUB ACOPERIRE
 Spre deosebire de colaboratori sau de informatori, investigatorul sub acoperire primește o definiție 

legală în cuprinsul art. 148 alin. 4 C. proc. pen. aceștia fiind lucrători operativi din cadrul poliției judiciare. Cu 
alte cuvinte, un investigator sub acoperire va face parte, în mod obligatoriu, din Poliția Română fiind organ de 
poliție judiciară, însă nu se poate socoti că orice astfel de polițist va putea fi folosit ca investigator sub acoperire. 
Pentru realizarea activităților specifice, este necesară o pregătire specială prin care agenții și ofițerii de poliție 
să aibă deprinderile necesare pentru a se infiltra într-o organizație criminală. 

Excepția de la regula enunțată mai sus o constituie folosirea ca investigatori sub acoperire a lucrătorilor 
operativi din cadrul organelor de stat care desfășoară activități de informații în vederea asigurării securității 
naționale. Potrivit legii, următoarele instituții au atribuții în domeniul securității naționale: Serviciul Român 
de Informații12, Serviciul de Informații Externe13, Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală 
de Informații și Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție și Direcția Generală de Combatere a 
Criminalității Organizate14, Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Generală de Informații a Apărării15, 
Serviciul de Protecție și Pază16. Acești lucrători operativi nu vor putea fi utilizați ca investigatori sub acoperire 

 11 C.M. Chiriță în N. Volonciu, A Uzlău, R. Moroşanu, C. Voicu, V. Văduva, G. Tudor, ş.a. op. cit., p. 339
 12 Potrivit art. 1 din Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcționarea Serviciului Român de Informații, 
publicată în M.Of. nr. 33 din 3 martie 1992: „Serviciul Român de Informații este organul de stat specializat în domeniul informațiilor 
privitoare la siguranța națională a României, parte componentă a sistemului național de apărare, activitatea sa fiind organizată şi 
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.”
 13 Potrivit art. 1 din Legea 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcționarea Serviciului de Informații Externe, 
republicată în M.Of. nr. 511 din 18 octombrie 2010: „Serviciul de Informații Externe este organul de stat specializat în domeniul 
informațiilor externe privind siguranța națională şi apărarea României şi a intereselor sale.” 
 14 Potrivit art. 3 lit. b) pct. 2 şi 16 precum şi art. 10 alin. 3 din OUG nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în M.Of. 309 din 9 mai 2007.
 15 Potrivit art. 13 alin. 2 din Legea 346 din 21 iulie 2006, publicată în M.Of. nr. 654 din 28 iulie 2006: „Personalul Direcției 
generale de informații a apărării îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securității naționale 
în domeniul militar. Pentru culegerea de informații în teatrele de operații şi pentru lupta împotriva terorismului, Direcția generală de 
informații a apărării poate avea în subordine structuri combatante.”. 
 16 Potrivit art. 1 din. Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 publicată în M.Of. nr. 402 din 22 octombrie 1998: „Serviciul de 
Protecție şi Pază este organ de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, specializat în asigurarea protecției demnitarilor români, 
a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, precum şi în asigurarea 
pazei sediilor de lucru şi a reşedințelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”. 
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în toate cauzele, ci numai în cele în care sunt cercetate infracțiuni contra securității naționale și infracțiuni de 
terorism. Prin infracțiuni contra securității naționale vom înțelege infracțiunile prevăzute de art. 394-410 Cod 
pen., iar infracțiunile de terorism sunt cele prevăzute de art. 32-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
și combaterea terorismului. 

Investigatorul sub acoperire este acea persoană căruia i se atribuie o identitate fictivă, prin plăsmuirea 
unor date de stare civilă nereale în vederea prezentării sale în fața persoanelor care urmează a fi cercetate, 
sub o identitate conspirativă. Datele care i se atribuie constau într-un nume nou, domiciliu nou, starea civilă, 
furnizându-i-se înscrisuri care să certifice această identitate (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, 
etc.), în plus față de acestea trebuind să se construiască o identitate nouă a investigatorului care să fie credibilă. 
Asemenea lucrătorilor operativi din cadrul serviciilor de informații, nu este suficient ca investigatorului să i 
se atribuie date de stare civilă noi ci ele trebuie să privească o altă identitate ceea ce înseamnă că trebuie să i 
se creeze o biografie falsă pe care acesta este obligat să și-o însușească: locul nașterii, numele părinților, dacă 
aceștia sunt sau nu în viață, localitățile unde a trăit până în acel moment, religia, locul unde și-a desfășurat 
studiile, ce profesie are, care au fost ocupațiile sale trecute, ce hobby-uri are, etc. În plus, considerăm că se 
impune crearea unor elemente conexe precum o identitate electronică: cont de Facebook, adresă de poștă 
electronică, etc. deoarece în societatea actuală lipsa unor asemenea elemente atrage suspiciuni, mai ales dacă 
investigatorul sub acoperire are vârsta sub 30 de ani. 

Scopul utilizării unei identități fictive este dublu: îngreunarea identificării investigatorului ca un lucrător 
al poliției și protejarea investigatorului de răzbunări pentru activitatea sa. Pentru aceste motive, nu se poate 
admite folosirea aceleiași identități conspirative în cazul unor procese penale diferite, impunându-se atribuirea 
de noi identități pentru investigatori. Totodată, ar fi o lipsă de prevedere gravă din partea organelor de urmărire 
penală, folosirea aceluiași investigator sub acoperire în două procese penale care se desfășoară concomitent 
deoarece ar implica folosirea a două identități conspirative alături de înscrisuri care să certifice aceste două 
identități. 

Este lesne de înțeles că orice grupare infracțională, ori chiar un infractor singur vor încerca să se ferească 
de a fi descoperiți de către organele de urmărire penală, motiv pentru care vor pune la îndoială identitatea și 
motivația unei persoane nou intrate în cercul lor de cunoștințe. Cel mai simplu mod de a afla dacă o persoană 
are legături cu un organ judiciar este de a se folosi de numele acesteia și de a întreba alte persoane cu legături 
în Poliția Română despre ocupația reală a investigatorului. O metodă mai simplă este căutarea acelei persoane 
pe rețele de socializare sau chiar pe internet pentru a afla anumite informații. De pildă, în condițiile în care 
rezultatele la admiterea în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt publice, este ușor ca un 
infractor cu minime cunoștințe să afle dacă persoana cu care ale legătura a absolvit studiile acestei instituții și, 
ca atare, este polițist. Deconspirarea calității reale de investigator poate avea consecințe grave pentru acesta17, 
în primul rând, și mai apoi pentru desfășurarea cercetărilor ca urmare a înștiințării infractorilor cu privire la 
desfășurarea unei urmăriri penale împotriva acestora. 

În funcție de durata pentru care un ofițer stă sub acoperire, doctrina18 arată că se pot stabili patru 
categorii: operațiuni sub acoperire de scurtă durată, operațiuni sub acoperire de durată medie, operațiuni de lungă 
durată și operațiuni sub acoperire adâncă (deep undercover). 

Operațiunile sub acoperire de scurtă durată, denumite și operațiuni sub acoperire ocazionale, sunt acelea 
care pot fi realizate cu sau fără atribuirea unei identități fictive, nu implică modificarea aspectului fizic al 
investigatorului sub acoperire, ori a obiceiurilor acestuia și nu implică un contact direct cu făptuitorii sau 
potențialii făptuitori. Această categorie de operațiuni nu vor putea intra sub incidența dispozițiilor art. 148 
C. proc. pen. ele constituind, în realitate, forme de supraveghere tehnică, ori măsuri speciale de cercetare. 
De exemplu, un ofițer de poliție judiciară primește sarcina să realizeze o înregistrare audio-video a întâlnirii 
dintre mai multe persoane ce are loc într-o grădină de vară, fără a-și asuma o activitate fictivă, folosindu-se 
de tehnică operativă. Un alt exemplu de operațiune de scurtă durată este cumpărarea unor substanțe interzise 
într-o singură ocazie, situația în care va fi incidentă măsura de cercetare a participării autorizate la anumite 

 17 În funcție de persoanele urmărite penal, un investigator a cărui calitate este aflată poate fi inclusiv omorât. 
 18 D.G. Fitzgerald, Informants, Cooperating Witnesses, and Undercover Investigations, A Practical Guide to Law, Policy and 
Procedure, Ediția a II-a, CRC Press, Boca Raton, FL. S.U.A., 2015, p. 371-372.
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activități, prevăzută de art. 150 C. proc. pen. În vederea probării acestei activități, alți lucrători de poliție vor 
realiza supravegherea video a persoanelor înainte de a se întâlni. 

Operațiunile sub acoperire de durată medie se caracterizează prin asumarea unei identității fictive, care 
poate sau nu să presupună schimbarea aspectului fizic al investigatorului sub acoperire. O asemenea operațiune 
va privi un număr limitat de interacțiuni directe cu făptuitori sau potențiali făptuitori.

Operațiunile sub acoperire de lungă durată implică asumarea de către investigatorul sub acoperire a unei 
identități fictive, cu schimbări semnificative în aspectul fizic și obiceiurile personale19 în scopul de a se întâlni 
cu făptuitori sau potențiali făptuitori în vederea derulării operațiunii pentru o perioadă mai mare de 6 luni. 
În același timp, acest tip de operațiune presupune contact direct și frecvent cu aceiași făptuitori sau potențiali 
făptuitori în locații particulare pe o perioadă extinsă de timp. Este important a se nota că în asemenea operațiuni 
investigatorul își menține independența față de grupul țintă. 

Operațiunile sub acoperire adâncă presupun adoptarea de către investigatorul sub acoperire a unei 
identități fictive cu semnificative schimbări de aspect fizic și de obiceiuri personale cu scopul de a se infiltra 
într-un grup infracțional organizat. Investigatorul sub acoperire va lucra într-o locație particulară ori într-o 
societate comercială deținute grupul infracțional organizat și va avea în mod regulat și continuu contact direct 
cu făptuitori sau potențiali făptuitori. 

 V. COLABORATORUL
 Colaboratorul este acea persoană care nu face parte din organele judiciare și care acționează sub 

coordonarea acestora pentru obținerea de date și informații20. Utilizarea acestora are caracter subsidiar, în 
sensul că nu se va putea autoriza utilizarea lor decât în situațiile în care, potrivit art. 148 alin. 10 C. proc. pen. 
folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obținerea datelor ori informațiilor ori nu este 
posibilă. Din aceste dispoziții s-a dedus în doctrină că folosirea colaboratorilor ar avea un caracter excepțional21 
iar folosirea investigatorilor sub acoperire ar constitui regula atunci când se dispune măsura. În contrast cu 
doctrina autohtonă, literatura de specialitate străină relevă că folosirea lucrătorilor de poliție ca investigatori 
sub acoperire reprezintă excepția și că majoritatea operațiunilor presupun folosirea unui colaborator sau 
informator22. 

S-a considerat în mod eronat în doctrină că investigatorul sub acoperire va fi ajutat de un colaborator23, 
în realitate nefiind necesară decât autorizarea colaboratorului care va acționa singur, păstrând legătura cu 
organele de urmărire penală prin lucrători de poliție. Nu este exclus ca ordonanța procurorului să presupună 
autorizarea atât a unui investigator sub acoperire cât și a unui colaborator însă pentru activități diferite.

Colaboratorii sunt, de regulă, infractori care au fost identificați de organele de urmărire penală și sunt 
determinați să își ofere sprijinul prin diferite metode. Nu este exclusă posibilitatea ca o persoană care nu a 
comis fapte prevăzute de legea penală să devină un colaborator al organelor de urmărire penală, însă realitatea 
ne învață că o persoană care nu este cointeresată în vreun mod (financiar, reținerea unei cauze de nepedepsire 
ori a unei cauze de reducere a pedepsei) nu își va pune în primejdie viața pentru a ajuta organele de urmărire 
penală, ea putând fi, în cel mai bun caz un informator anonim ori un denunțător. 

În practică, trebuie avute în vedere și considerente tactice în luarea deciziei folosirii unui colaborator 
în locul investigatorului sub acoperire, în special raportându-ne la factorul timp. Pentru eficiența unei acțiuni 
conspirative, este necesar ca investigatorul sub acoperire sau colaboratorul să se infiltreze în cadrul unei grupări, 
adică să ia legătură cu membrii grupului, să câștige încrederea acestora și, mai apoi, să acționeze în interesul 
grupului, dobândind în acest timp datele și informațiile necesare identificării membrilor grupului, a structurii 
organizaționale precum și a descoperirii modului de operare și a faptelor comise de aceștia. Avantajul folosirii 

 19 Prin aceasta înțelegem schimbări precum modificarea stilului de păr, creşterea unei bărbi, tatuarea, schimbarea tipului de 
haine purtate, dar şi modificarea obiceiurilor unei persoane: frecventarea unor locuri noi, lipsa de interacțiune cu familia reală, ori 
cu organele de urmărire penală, schimbarea domiciliului, adoptarea sau renunțarea la unele vicii, etc. 
 20 M. B. Bulancea în M. Udroiu, A. Andone-Bontaş, G. Bodoroncea, M. Bulancea, V. Constantinescu, D. Grădinaru, C. 
Jderu, I. Kuglay, ş.a., Codul de procedură penală Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2015, p. 449.
 21 D. Grădinaru Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE, editura C.H. Beck, Bucureşti, p. 213-214
 22 D.G. Fitzgerald, op. cit., p. 70, Richard Valdenar, Cultivating Effective Gang Informants, Police Magazine, din 5 decembrie 
2012,  http://www.policemag.com/blog/gangs/story/2012/12/choi-hoi-scouts-and-gang-informants.aspx. 

 23 I.C. Paşca, op.cit., Ed. Universul Juridic. Bucureşti, 2015, p. 119.

http://www.policemag.com/blog/gangs/story/2012/12/choi-hoi-scouts-and-gang-informants.aspx
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unui colaborator constă în faptul că acesta este de cele mai multe ori infiltrat în gruparea criminală vizată și nu 
trebuie să își dovedească loialitatea față de grup pentru a afla date și informații. Ca atare, colaboratorului nu i se 
va atribui o altă identitate în majoritatea cazurilor, ci își va asuma propria sa identitate și va continua activitățile 
sale în cadrul grupului pentru perioada de timp pentru care se continuă utilizarea în calitate de colaborator. 
Cu toate acestea, prevederile art. 148 alin. 10 C. proc. pen. nu exclud posibilitatea ca unui colaborator să i se 
atribuie o nouă identitate, situație pe care o considerăm excepțională și care ridică reale probleme cu privire la 
legalitatea procedeului, procurorul trebuind să motiveze temeinic, mai ales într-o asemenea situație, necesitatea 
folosirii colaboratorului în locul unui investigator sub acoperire. 

Deși prevederile Codului de procedură penală consideră că folosirea colaboratorilor se poate justifica 
numai în cazuri excepționale, preferându-se folosirea investigatorilor sub acoperire, realitatea este complet 
diferită. Ceea ce determină folosirea unui colaborator în locul unui investigator sub acoperire sunt situațiile 
concrete din teren precum natura structurilor infracționale, modalitatea de organizare și relațiile stabilite între 
membrii grupului24. 

Această metodă specială de cercetare este folosită mai ales în situațiile în care infracțiunile se săvârșesc 
în ca urmare a existenței unui grup infracțional, ori cel puțin există legături între mai multe persoane într-un 
lanț de aprovizionare (de pildă în cazul infracțiunilor traficul și consumul ilicit de droguri), fapt ce impune unui 
investigator sub acoperire obligativitatea infiltrării sale în acest grup. Din acest punct de vedere, trebuie să fie 
avută în vedere necesitatea realizării unor acțiuni care s-ar circumscrie săvârșirii unei infracțiuni, fiind necesară 
autorizarea unei participări autorizate la anumite activități, ceea ce ar putea contraveni interesului general al 
societății. De pildă, în cazul infiltrării unui investigator sub acoperire într-o rețea de traficanți de droguri, este 
necesar ca investigatorul să comită acte reprobabile precum comercializarea unor substanțe interzise. Cu toate 
că fapta sa nu va constitui o infracțiune (fiind incidentă o variantă specializată a cauzei justificative a îndeplinirii 
unei obligații25), nu trebuie ignorat că fapta va avea urmări pe plan social – va încuraja consumul de droguri, 
ceea ce este contrar scopului pe care îl au organele judiciare – de a preveni săvârșirea de noi infracțiuni. În cazul 
folosirii unui colaborator, se vor utiliza serviciile unei persoane care a desfășurat deja activități ilicite, pentru 
care va fi trasă la răspundere penală, ori cel puțin nu va fi sancționată ca urmare a unei cauze de nepedepsire, 
creându-se premisele pentru reeducarea acesteia26. Un alt argument privește durata maximă a măsurii care, 
potrivit art. 148 alin. 10 C. proc. pen. este de un an, cu derogare în cazul unor anumite infracțiuni, situație în 
care infiltrarea unui investigator sub acoperire poate fi anevoioasă și să dureze mai mult decât este permis prin 
lege a se folosi măsura. 

Considerăm că minusurile utilizării unui colaborator în locul unui investigator sub acoperire pot fi 
soluționate prin măsuri legislative precum obligarea procurorului de a prezenta, în detaliu, care au fost avantajele 
de care a beneficiat colaboratorul în urma activităților pe care le-a prestat. De lege ferenda, similar procedurii 
acordului de recunoaștere, se impune ca procurorul să propună în scris colaboratorului anumite beneficii legale 
(de pildă reținerea unei cauze de nepedepsire, în măsura în care sunt îndeplinite și celelalte condiții legale), 
iar acesta din urmă să semneze că este de acord să devină colaborator în schimbul acestor beneficii. Existența 
unui asemenea acord de colaborare este esențial pentru corecta exercitare a dreptului la apărare al suspectului sau 
inculpatului prin cunoașterea motivelor pentru care persoana a colaborat și constituie un fundament pe baza 
căruia instanța poate evalua probele care derivă din activitatea colaboratorului ori a declarației acestuia.

Remarcăm că în practică se întâlnește frecvent noțiunea de martor denunțător, o persoană care denunță 
săvârșirea unei infracțiuni pentru ca, mai apoi, să fie audiată în calitate de martor. În mod evident, terminologia 
uzitată este incorectă, în condițiile în care denunțătorul este acea persoană care formulează un act de sesizare 
al organelor de urmărire penală și nu are nicio calitate în procesul penal. În schimb, martorul este un subiect 
procesual secundar și este titularul unor drepturi și obligații, cuprinse în art. 117-118 și art. 120 C. proc. pen. 

O versiune controversată a acestui martor-denunțător este denunțătorul-colaborator, adică acea 

 24 C.M. Chiriță în N. Volonciu, A. Uzlău, R. Moroşanu, V. Văduva, D. Atasiei, C. Ghigheci, C. Voicu, G. Tudor, T-V Gheorghe, 
C.M. Chiriță, op. cit., p. 336.

 25 F. Streteanu, Tratat de drept penal, Partea Generală Vol I, Ed. C.H. Beck Bucureşti 2008, p. 543. 
 26 Ar fi greşit din punct de vedere tactic ca activitățile ulterioare ale unei asemenea persoane să nu fie cercetate în scop 
preventiv de către organele de poliție, aspect cunoscut şi de colaborator care va fi îndemnat ca pe viitor să adopte un comportament 
conform cu normele sociale.
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persoană care, ulterior formulării unui denunț, realizează acțiuni în vederea obținerii de probe împotriva unei 
persoane, cu sprijinul organelor de urmărire penală. Deoarece declarația unui denunțător, audiat în calitate de 
martor, nu poate fundamenta o acuzație de natură penală, organele de urmărire penală se folosesc de aceste 
persoane pentru obținerea de probe prin realizarea unor înregistrări audio-video sau audio, fără a declara vreun 
moment că persoanele au calitatea de colaboratori. În concret, se poate proceda la organizarea unor întâlniri 
între denunțătorul-colaborator și persoana cercetată în condițiile în care se plasează asupra denunțătorului-
colaborator tehnică operativă de supraveghere27, ori se poate proceda și la înregistrarea de tehnică în casa 
denunțătorului-colaborator în perioada în care acesta se afla în arest la domiciliu, deci cunoștea și își dădea 
acordul instalării dispozitivelor28. Astfel de tactici de cercetare sunt neloiale, în condițiile în care se neagă 
existența unei înțelegeri de colaborare între denunțător și procuror în vederea evitării dispozițiilor art. 103 alin. 
3 C. proc. pen. care arată că o hotărâre de condamnare, renunțarea la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării 
pedepsei nu se poate fundamenta în mod determinant pe declarațiile investigatorilor, ale colaboratorilor ori 
ale martorilor protejați. Problemele privind loialitatea probei incidente sunt: cointeresarea colaboratorului în 
producerea unor probe pro causa pentru acuzare și audierea denunțătorului-colaborator în calitate de martor, 
declarația sa putând fi apreciată de judecător ca probă de determinantă în alegerea soluției.

Prima problemă de loialitate constă în caracterul cointeresat și ascuns al acțiunilor martorului-colaborator, 
care beneficiază de o cauză de nepedepsire ori de reducere a pedepsei în cazul în care denunță săvârșirea unei 
infracțiuni și mai apoi facilitează tragerea la răspundere penală a unei alte persoane. Deși acțiunea de a denunța 
fapte de natură penală este cea care atrage de cele mai multe ori cauza de nepedepsire (de pildă în cazul 
infracțiunii de dare de mită), reținerea acesteia rămâne la latitudinea procurorului, astfel că până la soluționarea 
cauzei penală privind  denunțătorul, acesta nu are o certitudine că va beneficia de ea. Așa cum prevede și art. 
101 alin. 1 C. proc. pen., este considerată o probă neloială acea probă obținută prin constrângere și promisiuni 
ori îndemnuri făcute asupra denunțătorului-colaborator, ceea ce pune sub semnul întrebării loialitatea 
tuturor probelor obținute prin mijlocirea acestuia deoarece, spre deosebire de un investigator sub acoperire, 
colaboratorul va avea un interes personal concret să determine celelalte persoane cu care interacționează fie să 
comită o infracțiune, fie să recunoască comiterea unei infracțiuni trecute, ori să extragă informații care să poată 
fi folosite împotriva persoanei cercetate. De lege ferenda se impune ca la momentul formulării unui denunț să se 
încheie un acord cu procurorul prin care să se rețină cauza de nepedepsire ori de reducere a pedepsei indiferent 
de contribuția ulterioară a denunțătorului, ori, dacă aceasta contribuție este incidentă, procurorul va trebui să 
procedeze la autorizarea denunțătorului în calitate de colaborator.

Cea de-a doua problemă de loialitate se referă la eludarea dispozițiilor legale privind audierea 
investigatorilor, colaboratorilor și martorilor protejați care împiedică instanța să își întemeieze hotărârea 
în mod determinant pe probele care rezultă din audierea acestor categorii de persoane. Dacă în cazul unui 
colaborator obișnuit, aceasta nu reprezintă o problemă, fiind necesar a se verifica existența la dosarul cauzei 
a unei ordonanțe de autorizare a acestuia, în cazul unui denunțător-colaborator acest lucru este mai dificil 
deoarece instanța nu are suficiente date pentru a reconsidera persoana drept colaborator. Mai mult, la 
momentul audierii sale în fața instanței, etapa camerei preliminare este deja parcursă, astfel că nu se poate 
proceda la excluderea unor declarații date de denunțătorul-colaborator în cursul urmăririi penale ori a probelor 
produse prin mijlocirea sa. Pentru a determina existența unei colaborări fără autorizare instanța va trebui să 
analizeze următoarele aspecte: dacă denunțătorul-colaborator a avut vreun beneficiu în urma activității sale 
(prin raportare la existența unor alte dosare penale în care să aibă calitatea de inculpat, reținerea unor cauze 
de nepedepsire, etc.), dacă acte de urmărire penală, în special măsuri de supraveghere tehnică s-au realizat în 
prezența denunțătorului-colaborator și, mai apoi, dacă în urma vizionării suporților optici ai acestuia se poate 
identifica amplasarea tehnicii operative pe persoana colaboratorului29, dacă înregistrările s-au desfășurat în 

 27 De regulă se foloseşte tehnică audio nu audio-video, iar înregistrările se clasifică drept înregistrări ambientale, cu scopul 
de a se susține că denunțătorul-colaborator nu a avut nicio implicare.
 28 Încheierea nr. 28 din 29.03.2016 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul C. Ap. Oradea, pronunțată în dosarul 
nr. 84/35/2016 (nepublicată).
 29 De exemplu, în cazul unei înregistrări audio-video va fi evidentă situația descrisă din cauză că imaginile se vor deplasa 
deodată cu denunțătorul-colaborator şi nu îi vor putea surprinde fizicul. În cazul înregistrărilor audio va trebui să se urmărească 
foşnetul hainelor, precum şi volumul dialogului dintre persoanele înregistrate, vocea colaboratorului fiind la un volum mai ridicat 
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locații private ale denunțătorului colaborator, dacă în cuprinsul discuțiilor dintre colaborator și alte persoane 
s-a urmărit obținerea unor mărturisiri, ori s-a instigat obținerea unor formulări compromițătoare, etc. 

Cu toate acestea, dacă instanța are suficiente indicii că denunțătorul a realizat acte la îndemnul 
procurorului și a acționat ca un colaborator, considerăm că se impune înlăturarea lor odată cu soluționarea 
fondului cauzei, potrivit art. 403 alin. 1 lit. c) C. proc. pen. În privința remediului privind audierea în calitate de 
martor a denunțătorului-colaborator, considerăm că instanța va trebuie să aprecieze declarația acestuia ca fiind 
una interesată, iar potrivit art. 103 alin. 3 C. proc. pen. o soluție de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei 
ori amânarea aplicării pedepsei nu se va putea fundamenta în mod determinant pe aceasta.

 VI. INFORMATORUL
Deși în cuprinsul art. 148 C. proc. pen. se menționează numai două calități: investigator și colaborator, 

observăm că textul art. 149 C. proc. pen. face referire și la o a treia categorie de persoane: informatorii. Această 
din urmă calitate este menționată strict cu privire la măsurile de protecție de care pot beneficia investigatorii 
sub acoperire și colaboratorii, fără a fi menționați în legătură cu efectuarea unor activități sub autorizarea 
procurorului. 

Doctrina română nu face nicio referire la noțiunea de informator și semnificația acesteia pentru procesul 
penal, o omisiune care nu a trecut de legiuitor însă. Raportându-ne la doctrina americană, observăm că se 
face o distincție între mai multe tipuri de persoane care pot participa în anchete care implică obținerea unor 
informații din interiorul unui grup țintă, informatorul fiind considerat acea persoană care își va păstra în toate 
cazurile anonimitatea, nu va putea fi audiat în calitate de martor și va furniza organului de urmărire penală date 
sau informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni30.

În ceea ce ne privește, considerăm că în sistemul român informatorul poate fi definit ca acea persoană 
care cunoaște date sau informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, ori cu privire la împrejurări legate de 
aceasta, utile pentru soluționarea cauzei și care își păstrează întotdeauna anonimitatea. 

Informatorii sunt, de regulă, persoane cu probleme de natură penală (infractori) ori persoane din cercul 
unor persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni care furnizează la cerere informații cu privire la alte 
persoane ori cu privire la fapte. Colaborarea lor cu organele de urmărire penală nu este continuă cu privire la 
un anumit caz și nu trebuie confundați cu colaboratorii, în condițiile în care informatorul nu este împuternicit 
de procuror să culeagă date și informații conform art. 148 alin. 5 C. proc. pen. ci el furnizează date și informații 
pe care le cunoaște ca urmare a interacțiunilor sale cotidiene (uneori simple zvonuri). În măsura în care unei 
asemenea persoane i se va cere să culeagă date despre o persoană ori despre o anumită faptă, considerăm că 
informatorul va deveni un colaborator. 

În sistemul american, în special31, fiecare agenție a Departamentului de Justiție (F.B.I., A.T.F., D.E.A.) 
urmează o politică agresivă de recrutare a informatorilor și a colaboratorilor în vederea desfășurării activităților 
curente. Ca urmare a diferențelor între modul de operare a celor trei agenții amintite, cât și a diferenței dintre 
legislația statală și cea federală, termenul de informator poate desemna mai multe realități faptice, putându-se 
referi inclusiv la persoane care nu au legătură cu activități infracționale, persoane care nu sunt recrutate își oferă 
direct serviciile ca informatori, cetățeni obișnuiți (good citizens) sau persoane care divulgă informații din cadrul 
unei organizații (whistleblowers). Realitatea este că pentru acest sistem judiciar informatorii și colaboratorii 
sunt esențiali pentru soluționarea unor cauze care implică activități de grup, ori privesc comercializarea unor 
bunuri interzise (substanțe interzise, arme, etc.) însă sunt extinse și asupra unor cazuri de corupție. Informatorii, 
asemenea colaboratorilor, sunt recrutați de către organele de poliție și își mențin caracterul conspirativ pe 
o perioadă nedeterminată, cu anumite excepții. Procedura de recrutare și verificare a informatorilor și 
colaboratorilor este stabilită prin regulile interne, adeseori secrete, ale fiecărei agenții32. 

În lipsa unei reglementări exprese a informatorilor în legislația română, considerăm că aceștia nu pot 
fi folosiți de către organele de urmărire penală pentru strângerea unor probe și nici chiar pentru realizarea 

datorită apropierii față de microfon. 
 30 F.B.I. Manual of Investigative Operations and Guidelines (MIOG), art. 137-3. 
 31 D.G. Fitzgerald, op. cit., p. 29. 

 32 De exemplu, în cazul F.B.I. documentul se numeşte Manual of Investigative Operations and Guidelines, unde la Vol III 
secțiunea 137 sunt dezbătute problemele privind informatorii şi colaboratorii.



21

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

operațiunilor la care se referă art. 148 C. proc. pen. decât în măsura în care devin colaboratori. În același timp, 
informatorul poate fi audiat în calitate de martor în cursul procesului penal, în măsura în care acceptă să facă 
acest lucru și acest lucru nu dăunează din punct de vedere tactic urmărirea penală, sau folosirea sa în alte cauze 
subsecvente. Este eronat a crede că organele de poliție și organele de urmărire penală nu dispun de legături în 
lumea interlopă, polițiștii având deseori legături cu persoane implicate în acțiuni ilegale, dar care pot cunoaște 
amănunte despre săvârșirea unor alte infracțiuni. Cu ocazia efectuării unor acte de urmărire penală ori chiar 
și acte de menținere a ordinii publice, polițiștii intră în legătură cu aceste persoane, pe care le audiază în mod 
informal despre problemele din zona în care locuiesc sau despre persoane care ar fi săvârșit anumite fapte. 
În urma acestor demersuri pot rezulta zvonuri sau chiar informații despre locul unde s-ar afla o anumită 
persoană, ori date despre obiecte văzute asupra unei anumite persoane (și provenite dintr-un furt), activitățile 
economice ale unei persoane (amanetarea unor bijuterii), etc., pe baza cărora organele de urmărire penală pot 
proceda la realizarea unor acte de urmărire penală care să ducă la soluționarea cauzei. De pildă, un informator 
încunoștințează un organ de urmărire penală că urmează să aibă loc un transport de droguri și indică elemente 
care să ajute la identificarea autovehiculului și, folosindu-se de această informație, poliția organizează un filtru 
în urma căruia se constată infracțiunea flagrantă. Importanța informatorilor este deosebită în lupta contra 
infracționalității cotidiene, inclusiv în cazul infracțiunilor de furt, unde persoane de aceeași etnie care locuiesc 
în construcții improvizate pot constitui informatori ai poliției, uneori pentru beneficii mărunte (sume modice 
de bani, alimente, etc.) și pot da detalii cu privire la persoane care au obținut în ultima vreme bunuri.

 VII. RECRUTAREA COLABORATORILOR ȘI INFORMATORILOR
 În situația folosirii colaboratorilor în cursul aplicării măsurii prevăzute de art. 148 C. proc. pen. dar 

și în activitățile obișnuite ale organelor de urmărire penală în cadrul cărora se folosesc date și informații 
furnizate de informatori, trebuie exercitată o grijă deosebită asupra încrederii de care poate beneficia o astfel 
de persoană, care se răsfrânge în special asupra credibilității probelor ori informațiilor furnizate de aceștia. O 
atare problemă nu o regăsim în situația investigatorului sub acoperire, în privința acestuia neexistând niciun 
dubiu că este un agent al statului, de cele mai multe ori un ofițer de poliție judiciară, ca atare este interesat 
de dovedirea existenței unei fapte de natură penală și de a contribui la construirea probatoriului în sprijinul 
acuzării. În schimb, în situația colaboratorului și a informatorului există tendința de a-l confunda cu un martor 
obișnuit, care nu ar avea niciun interes să nu spună adevărul în cauză și nu ar fi determinat de vreun beneficiu 
să realizeze activitățile cerute. Or, o astfel de abordare este fundamental greșită deoarece atât informatorul și 
colaboratorul sunt persoane care au un interes în cauză ele furnizându-și serviciile în schimbul unui beneficiu 
patrimonial (bani – retribuție pentru informațiile furnizate), al unor avantaje nepatrimoniale (reținerea unei 
circumstanțe atenuante, a unei cauze de nepedepsire, etc.) sau a unor beneficii de natură morală (siguranță, 
îndeplinirea îndatoririlor civice, etc.).

 Un element deosebit de important este modul în care sunt recrutați colaboratorii în condițiile în care 
aceștia nu au legături instituționale cu organele judiciare și modul în care aceștia sunt motivați pentru a colabora. 

Prin recrutare înțelegem procedeul inițial de abordare a persoanei care se dorește a fi folosită drept 
colaborator sau informator de către organele de urmărire penală, prin prezentarea unor avantaje care să îl 
motiveze pentru a coopera. Nu orice persoană poate fi utilă soluționării unei cauze penale în calitatea de 
informator sau colaborator și astfel este necesar să existe o selecție prealabilă pentru a se recruta persoane 
care să nu pună în primejdie aflarea adevărului ori persoanele care realizează urmărirea penală. Din păcate, 
sistemul judiciar român nu a creat un set de reguli pentru a ajuta în această problemă, lăsând la latitudinea și 
îndemânarea organului de urmărire penală acest demers. 

În schimb, organe de urmărire penală din alte state, au pus la punct ghiduri concrete33 și recomandări 
la nivelul cel mai înalt34 în privința modului în care se recrutează informatorii și colaboratorii, punând accent 
pe problema loialității lor după recrutare, a posibilității furnizării de informații și a posibilității lor de a lucra 

 33 Federal Bureau of Investigations Manual of Investigative Operations and Guidelines, desecretizat la nivelul anului 1998, 
Secțiunea 137 - https://vault.fbi.gov/miog/manual-of-investigative-operations-and-guidelines-miog-part-01-07-of-10. 
 34 Office of the Inspector General of the U.S.A. - The Federal Bureau of Investigation’s Compliance with the Attorney General’s 
Investigative Guidelines, capitolul III - The Attorney General’s Guidelines Regarding the Use of Confidential Informants - https://oig.
justice.gov/special/0509/chapter3.htm. 

https://vault.fbi.gov/miog/manual-of-investigative-operations-and-guidelines-miog-part-01-07-of-10
https://oig.justice.gov/special/0509/chapter3.htm
https://oig.justice.gov/special/0509/chapter3.htm
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împotriva organelor de urmărire penală.
Potrivit celui mai recent manual de investigații al Federal Bureau of Investigations, se arată că următoarele 

criterii trebuie avute în vedere la determinarea dacă o persoană este aptă să fie folosită ca informator sau 
colaborator:

 a. Dacă persoana pare să fie într-o poziție care să îi permită să furnizeze informații cu privire la încălcări 
ale legii și care intră în competența de investigare al F.B.I.

 b. Dacă persoana este dispusă să ofere în mod liber informații către F.B.I.
 c. Dacă persoana pare să fie comandată de alții pentru a obține informații din interiorul F.B.I.
 d. Dacă există elemente în trecutul persoanei de natură să îl facă inapt să fie folosit ca informator
 e. Dacă natura obiectului urmăririi penale și dacă importanța informațiilor care pot fi obținute de F.B.I. 

depășește ca importanță gravitatea oricărui comportament infracțional trecut sau prezent  de care informatorul 
este bănuit.

 f. Dacă motivele invocate de informatorul care se oferă în mod voluntar să furnizeze informații sunt 
raționale, reale și oneste.

 g. Dacă informațiile care pot fi furnizate de informator pot fi obținute într-un mod mai rapid și mai 
eficient de la alte surse sau prin măsuri mai puțin intruzive.

 h. Dacă informatorul este de nădejde și demn de încredere și dacă există un mijloc adecvat prin care se 
poate verifica credibilitate sa.

 i. Dacă persoana pare să fie de acord să se conformeze pe viitor metodologiei F.B.I. și ale Procurorului 
General cu privire la operațiunea desfășurată

 j. Dacă F.B.I. va fi apt să monitorizeze și să controleze în mod adecvat activitățile informatorului.
 k. Dacă folosirea informatorului ca măsură de cercetare va constitui o intruziune asupra unor comunicări 

privilegiate35 ori asupra dreptului persoanei la liberă asociere ori liberă exprimare a ideilor. 
 l. Dacă folosirea unui informator poate compromite o cercetare în curs, sau, ulterior trimiterii în 

judecată, ar impune reprezentantului Guvernului (n.s. procurorului) să solicite restituirea cauzei36. 
Toate regulile metodologice expuse mai sus sunt gândite pentru a constitui un ghid atât pentru 

procurori cât și pentru organele de cercetare penală în determinarea aptitudinii unei persoane de a servi la 
aflarea adevărului în calitate de informator sau colaborator, avându-se în vedere și caracterul subsidiar al acestei 
măsuri. 

În opinia noastră, deși nu se impune legiferarea unor asemenea criterii, considerăm că procurorul va 
trebui să aibă în vedere câteva dintre condițiile arătate mai sus, pentru a determina dacă se impune utilizarea 
unei persoane drept colaborator:

- Persoana poate afla informații noi despre pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni care să ducă la 
aflarea adevărului

- Persoana își declină motivația reală pentru a colabora cu organele de urmărire penală și aceasta poate 
fi verificată

- Persoana s-a asociat într-un mod superficial, întâmplător ori a fost forțată să adere la grupul infracțional
- Persoana a avut sau nu antecedente de natură penală și care au fost acestea. 
- Dacă persoana pare dispusă să respecte indicațiile primite de la organele de urmărire penală
- Dacă persoana a fost condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă
- Dacă persoana urmărește aflarea unor informații de la organele de urmărire penală pentru folosul 

membrilor unui grup infracțional organizat
- Dacă folosirea persoanei o poate pune în pericol grav, ori poate pune în pericol grav o altă persoană, 

ori poate periclita aflarea adevărului în cauză
Alături de criteriile propuse mai sus, procurorul va trebui să aibă în vedere și condițiile generale pentru 

 35 Sensul de privileged communications este un termen specific dreptului american, el putând fi echivalat cu acele informații 
pe care o persoană le furnizează unei alte persoane, între acestea existând obligația păstrării secretului (profesional), de pildă, discuții 
purtate cu un medic, un avocat, psiholog. Pentru o explicație asupra privilegiilor în general a se vedea http://www.law.harvard.edu/
publications/evidenceiii/comment/privileges.htm.
36 În engleză, dismissal of the case, o instituție ce nu se aseamănă cu restituirea cauzei care poate avea loc în camera preliminară, 
putând avea şi efect peremptoriu asupra întregii acțiuni penale. 

http://www.law.harvard.edu/publications/evidenceiii/comment/privileges.htm
http://www.law.harvard.edu/publications/evidenceiii/comment/privileges.htm
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dispunerea măsurii utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor. 
În ceea ce privește modalitatea concretă de recrutarea a viitorului colaborator sau informator, se impune 

ca, mai întâi, potențialul candidat să fie descoperit și mai apoi să fie convins să sprijine organele de urmărire 
penală prin oferirea unui beneficiu de către procuror. 

Descoperirea potențialului colaborator sau informator se poate face prin reținerea persoanei, în măsura 
în care există suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni. Cu această ocazie, dacă sunt date că această persoană ar 
face parte dintr-un grup infracțional organizat sau ar avea cunoștință despre persoane care activează într-
un asemenea grup se impune adoptarea unei atitudini în funcție de nivelul de pregătire și caracteristicile 
psihologice ale persoanei: o atitudine frontală, directă și agresivă a organului de urmărire penală, alături de 
o prezentare detaliată a consecințelor unei condamnări pentru faptele de care este acuzat, poate convinge o 
persoană influențabilă să vrea să activeze în calitate de colaborator. În doctrina americană se arată că momentul 
propice este înainte ca persoana să fie asistată de un avocat37. 

O altă ipostază în care o persoană poate fi abordată este dacă este chemată să dea o declarație în calitate 
de martor și se descoperă că are cunoștință despre anumite activități infracționale. 

În ambele situații, colaboratorul va fi o persoană care este suspectată de săvârșirea unei infracțiuni, 
ea urmărind prin colaborarea cu organele de urmărire penală să obțină un beneficiu care, îi și poate fi oferit 
în măsura în care este legal. În niciun caz nu se poate admite folosirea de promisiuni ori prezentarea unor 
informații false pentru a atrage o persoană spre a deveni colaborator. În același timp, nu i se poate promite 
reținerea unei cauze de atenuare neprevăzute de lege sau a unor beneficii nelegale (de pildă, dispunerea unei 
soluții de clasare în mod nelegal) în vederea obținerii colaborării sale. 

Cel mai des întâlnit caz de colaborator este cel al consumatorilor de droguri, care sunt reținuți de 
organele de urmărire penală și asupra lor se găsesc cantități mici de substanțe interzise. Motivând aceste 
persoane prin apelare la anumite cauze de reducere a pedepsei ori de nepedepsire, procurorul poate reuși să o 
determine să ajute în mod concret strângerea de probe. Odată convinsă, persoana este instruită să ia legătura 
cu traficanți și mai apoi să cumpere cantități de droguri cu bani furnizați de organele de poliție (evident, 
cu autorizarea prealabilă a participării autorizate la anumite activități) în timp ce este supravegheată de alte 
organe de urmărire penală, obținându-se probe cu privire la cumpărarea de droguri de la o anumită persoană. 

O altă modalitate prin care se poate reuși recrutarea unei persoane este prin folosirea stării sale 
emoționale în dezavantajul său, prin invocarea posibilității de a fi încadrată într-un program de protecție a 
martorilor. Dacă persoană care se dorește a fi recrutată acuză amenințări și o stare de temere, în măsura în care 
este reală, recrutarea se poate face contra promisiunii că va fi inclusă într-un program de protecție. Avantajul 
folosirii acestei metode este că permite oricând procurorului să îl constrângă pe colaborator să fie fidel cauzei, 
în caz contrar putând înceta Programul său de protecție, la cererea procurorului.

După un prim contact cu potențialul colaborator sau informator se impune ca acesta să fie supravegheat 
o perioadă de timp înainte de a fi folosit pentru prima dată de organele de urmărire penală. Deși nu suntem 
adepții ideii unor colaboratori de carieră, este esențială evaluarea încrederii care se poate avea în aceste persoane. 
Problema nu este așa de gravă în cazul informatorilor, care furnizează date organelor de urmărire penală într-
un mod neoficial. 

Încrederea pe care organele de urmărire penală o pot avea în persoana recrutat drept colaborator 
afectează cel mai mult veridicitatea informațiilor date. Ca în orice alt domeniu al vieții, încrederea trebuie 
câștigată, iar organul de urmărire penală trebuie să își testeze colaboratorul și informatorul înainte să îl trimită 
spre a realiza activități importante sau care pot dăuna urmăririi penale dacă sunt realizate greșit. Câștigarea 
încrederii în colaborator sau informator va fi treptată dar va trebui să fie consemnată în cazul fiecărei persoane 
de-a lungul timpului. În metodologia adoptată de F.B.I. perioada inițială în care colaboratorul este verificat 
și testat este de 120 de zile (SI- suitability and pertinence inquiry) și poate fi prelungită până la 240 de zile, 
moment până la care trebuie să se determine că individul este de încredere și este apt să fie folosit într-o cauză 
penală, iar în măsura în care după acest termen maxim nu se poate stabili acest lucru, el nu va fi folosit38. În 

 37 D.G. Fitzgerald, op. cit. p. 75.
 38 Art. 137-3.1 alin. 1 din Federal Bureau of Investigations Manual of Investigative Operations and Guidelines: „The SI will 
be conducted for a period not to exceed 120 days. An extension of the initial 120 day period may be authorised by the SAC. (...) If an 
individual cannot be certified within 240 days from intitiation of the SI, he/she should be closed.
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timpul perioadei de probă, persoana trebuie să fie supusă unei investigații amănunțite cu privire la persoana 
sa, pentru a se determina dacă există elemente din care să rezulte că este inapt. De exemplu, se descoperă că 
are o relație amoroasă cu o femeie din grupul infracțional organizat și aceasta este în relație de rudenie cu un 
lider al grupării, se descoperă că este consumator de droguri iar urmărirea penală privește fapte de altă natură, 
etc. Într-o asemenea procedură, considerăm că sunt oportune măsuri de supraveghere tehnică exercitate asupra 
viitorului colaborator, însă, la acest moment legea nu permite acest lucru. 

 VIII. MOTIVAREA COLABORATORILOR ȘI INFORMATORILOR 
 Problema motivării colaboratorilor și chiar a informatorilor este deosebit de importantă pentru aflarea 

adevărului, atât din perspectiva organelor de urmărire penală cât și a avocatului suspectului sau inculpatului, 
ca urmare a posibilității ca probele, datele sau informațiile obținute ca urmare a folosirii colaboratorilor și a 
informatorilor să fie viciate de însăși factorii care îi determină să ajute organele de urmărire penală.

Legiuitorul nu a reușit să creeze un mecanism procedural care să permită în mod eficient verificarea 
motivației care stă la baza acceptării de un colaborator sau informator să ajute organele de urmărire penală, 
prezumându-se că aceste motive ar fi unele licite. În prezent, singura cale în care se poate afla motivația aceasta 
este prin intermediul audierii colaboratorului, însă ne exprimăm rezerve cu privire la eficiența acestei soluții 
prin raportare la posibilitatea instanței de a cenzura orice întrebare care ar putea duce la divulgarea identității 
persoanei, iar motivația în unele situații ar putea fi considerată, de un judecător excesiv de precaut, ca putând 
contribui în acest sens. 

Motivele care stau în spatele ajutorului conferit de colaboratori și informatori sunt importante de 
cunoscut de instanță, pentru a se evita soluții care sunt departe de adevărul absolut și sunt determinate de 
declarațiile mincinoase ale unui colaborator interesat de obținerea unui beneficiu ca urmare a ajutării acuzării. 
Deși Codul de procedură penală arată că soluția instanței nu se poate baza în mod determinant pe declarațiile 
investigatorului sub acoperire ori ale colaboratorului, nimic nu împiedică instanța să coroboreze o probă viciată 
cu alte probe indirecte și să ajungă la o soluție de condamnare. Situația a fost subliniată în doctrină, arătându-se 
că în măsura în care există mai multe probe indirecte în acuzare, iar ansamblul probator conduce în mod univoc 
la stabilirea faptei, persoana va putea fi găsită vinovată39. 

Din perspectiva procurorului, se impune ca motivarea colaboratorului să cântărească mult în aprecierea 
credibilității lor, acesta trebuind să știe în orice moment ce a determinat acea persoană să ajute organele de 
urmărire penală, pentru a putea menține persoana de partea organelor de urmărire penală40 și a se evita, în 
special obținerea de informații asupra anchetei de către persoanele față de care s-a dispus măsura de cercetare 
(situația unui colaborator - agent dublu). Nu trebuie uitat că un colaborator și un informator au acces la 
informații cunoscute numai de către organele de urmărire penală, iar acestea pot fi esențiale pentru buna 
desfășurare a unei cauze. Un exemplu care poate fi imaginat este autorizarea a mai multor colaboratori, dintre 
care unul este un așa-zis agent dublu, infiltrat în cadrul organelor de urmărire pentru a descoperi identitatea 
altor colaboratori sau informatori41. 

În privința rolului avocatului în audierea unui colaborator în cursul procesului penal, dezvoltarea unei 
strategii de apărare efective impune aflarea motivelor care au determinat colaboratorul spre a se verifica loialitatea 
obținerii probelor derivate din măsura de cercetare. Atunci când întreaga urmărire penală s-a desfășurat cu 
ajutorul unui colaborator (denunț formulat de acesta, furnizarea mai multor declarații, înregistrarea ambientală 
a convorbirilor din cadrul domiciliului acestuia, purtarea tehnicii operative la întâlniri cu alte persoane, etc.), 
chiar și unul ascuns sub denumirea generică de denunțător, strategia apărării va fi afectată în mod determinat 
de modul în care se va reuși aflarea motivației acestui colaborator. 

Soluția pe care o propunem este ca în cursul urmăririi penale să se încheie, mai înainte de emiterea 
ordonanței de autorizare a utilizării colaboratorilor, un acord de colaborare între procuror și viitorul colaborator 
în care să se evidențieze care sunt beneficiile oferite colaboratorului în schimbul serviciilor sale pentru buna 
înfăptuire a justiției. Considerăm că termenul de serviciu este cel mai adecvat termen deoarece, așa cum vom 
vedea, motivarea unui colaborator se poate face inclusiv prin contraprestații bănești din partea autorităților. 

39 I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea Generală, ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013, p. 441-442.
40 D.G. Fitzgerald, op. cit., p. 45.
41 Idem p. 54-55.
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Principalele motive care determină persoanele să ajute organele de urmărire penală în calitate de 
colaboratori sau informatori sunt: banii, frica, răzbunarea, amenințările primite de la făptuitori, tratament special 
în timpul stării de deținere, ego-ul, amenințări cu deportarea, remușcări sau îndatorirea cetățenească42. Alături 
de aceste motivații surprinse în doctrină, considerăm că în sistemul român cel mai des motiv de colaborare îl 
constituie reținerea unei cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei. 

a) Reținerea unei cauze de nepedepsire sau a unei cauze de reducere a pedepsei.
Un motiv important pentru oferirea sprijinului către organele de urmărire penală îl constituie posibilitatea 

reținerii unor cauze legale de nepedepsire sau de reducere a limitelor de pedeapsă pentru colaboratorii care 
ajută în mod determinant prin activitatea lor tragerea la răspundere penală a unor persoane. Aceste dispoziții 
nu se vor aplica investigatorilor care, fiind lucrători ai Poliției Române, sunt incompatibile cu însăși ideea de a 
avea un trecut infracțional ori să fie implicați în activități infracționale. 

Pentru a se reține o cauză de reducere sau de nepedepsire legea stipulează, în funcție de fiecare cauză 
în parte, necesitatea realizării unor activități care să ajute la prinderea și tragerea la răspundere penală a unor 
infractori sau numai a unor participanți la infracțiune. Uneori poate fi suficientă și sesizarea organelor de 
urmărire penală prin denunț pentru a se reține o cauză de nepedepsire sau de reducere a pedepsei, dar în 
asemenea situații procurorul va prefera să continue folosirea acelei persoane pentru strângerea de probe, aceasta 
fiind situația în care un colaborator va fi considerat în practică un așa-zis „martor-denunțător”, un termen 
impropriu prin însăși natura sa. 

Motivarea colaboratorilor prin intermediul acestor cauze legale este un demers relativ simplu pentru 
procuror, deoarece constă în prezentarea unor dispoziții legale care ar atrage beneficii pentru viitorul colaborator 
care ar fi promise verbal. Neajunsul unei asemenea abordări, cauzate mai ales de lipsa reglementării unui mod 
de a obliga procurorul să își onoreze promisiunea, constă în subordonarea colaboratorului până în momentul 
încetării măsurii de cercetare autorizate. Colaboratorul va cunoaște că prestația sa va fi evaluată de procuror, 
fiind posibil ca acesta să realizeze în mod voluntar activități care nu i-au fost solicitate, pentru a-și spori 
utilitatea. O asemenea situație o poate constitui determinarea săvârșirii unei infracțiuni de către gruparea 
infracțională, ceea ce nu este permis unui colaborator chiar și în situația în care se folosește măsura participării 
autorizate la anumite activități. De pildă, colaboratorul care activează în cadrul unei urmăriri penale care are 
ca obiect fapte de corupție, va înmâna unui politician un plic mat, în care ar pretinde că se află documente, în 
acesta fiind, în realitate, bani, organizându-se în același timp un flagrant. În mod evident, dacă un colaborator 
va avea o atitudine de asemenea natură, se vor strânge mai lesne probe (de pildă prin supravegherea tehnică 
a membrilor unui grup infracțional) însă probele vor avea un caracter neloial prin raportare la dispozițiile art. 
101 alin. 3 C. proc. pen. 

Promisiunea reținerii unei cauze legale de nepedepsire sau reducere a pedepsei este întotdeauna 
condiționată de eficiența și de calitatea serviciilor prestate de colaborator, iar momentul la care acesta poate fi 
sigur că i se vor acorda este numai în momentul terminării urmăririi penale față de acesta printr-o soluție de 
clasare, trimitere în judecată ori de renunțare la urmărirea penală.

Dintr-o altă perspectivă, trebuie avute în vedere și efectele pozitive ale activității colaboratorului cu 
privire la demersurile pe care le face, chiar și încurajat de beneficiul nepedepsirii ori reducerii limitelor de 
pedeapsă, către reeducarea sa. În mod real, o persoană care activează în calitate de colaborator și în măsura în 
care nu a avut antecedente penale de un număr ridicat, va înțelege mai bine consecințele faptelor sale, mai ales 
în condițiile în care activitatea lor le poate pune în pericol viața, servind drept o experiență de viață pe care nu 
vor dori să o repete.

Cauzele de nepedepsire ori de reducere a pedepsei se pot stabili numai prin lege, ele fiind prevăzute 
în cuprinsul codului penal sau a legislației penale speciale. În cele ce urmează vom face succinte precizări cu 
privire la cele mai importante cauze de nepedepsire sau reducere a pedepsei.

Codul penal reglementează în cazul infracțiunilor de corupție două situații în care persoana care a 
săvârșit o faptă de corupție nu va fi pedepsită în cazul în care va formula un denunț cu privire la propria sa 
faptă de corupție, mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la această faptă. Cu 
alte cuvinte, este recompensată acea persoană care ulterior săvârșirii unei fapte denunță această activitate, 

42 Idem, op. cit. p. 45.
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ducând la descoperirea faptei de către organul de urmărire penală și contribuind, în acest mod, la tragerea la 
răspundere penală a autorului celeilalte infracțiuni bilaterale. Această cauză de nepedepsire este incidentă în 
cazul infracțiunilor de dare de mită și cumpărare de influență, fiind reglementată prin art. 290 alin. 3 Cod pen. 
respectiv art. 292 alin. 2 Cod pen.

Tot în cazul infracțiunilor de corupție poate fi incidentă o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă, 
cuprinsă în dispozițiile art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție republicată43. 
Această cauză de reducere a limitelor de pedeapsă va fi incidentă în cazul în care o persoană a săvârșit o 
faptă care intră în competența Direcției Naționale Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale, denunță și 
facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni. 
Incidența acestei cauze este limitată doar la faptele care pot face obiectul unei urmăriri penale realizate de 
Direcția Națională Anticorupție44. Nu va fi suficientă denunțarea unor infracțiuni care intră în competența 
Direcției Naționale Anticorupție ci se va impune ca persoana să ajute organele de urmărire penală în tragerea 
la răspundere penală a acestora, implicând o contribuție fie în calitate de martor, fie în calitate de colaborator. 
Din modul în care este reglementată cauza de reducere a pedepsei, se observă că procurorul va avea o largă 
apreciere cu privire la caracterul determinant al facilitării tragerii la răspundere penală a altor persoane. În cazul 
în care se va reține această cauză de reducere a pedepsei, beneficiul va consta în reducerea la jumătate a limitelor 
pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșită și care intră în competența Direcției Naționale Anticorupție.

În cazul infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 Cod pen. se 
prevede o cauză de nepedepsire și o cauză de reducere a pedepsei. Cauza de nepedepsire de la art. 367 alin. 4 
Cod pen. presupune ca un membru al grupului să denunțe existența acestuia către organul de urmărire penală 
mai înainte ca acesta să fi fost descoperit și mai înainte ca acest să fi început săvârșirea infracțiunilor care intră în 
scopul grupului. Această cauză de nepedepsire nu are aptitudinea de a motiva un colaborator raportat la faptul 
că acesta trebuie numai să denunțe existența grupului, astfel că nu va mai fi motivat să își continue activitatea 
în cadrul acestuia în această calitate. În schimb, este mai lesne de motivat un colaborator prin promisiunea 
reținerii cauzei de reducere a pedepsei prevăzută de art. 367 alin. 5 Cod pen. Se vor reduce la jumătate limitele 
speciale ale pedepsei  infracțiunii dacă o persoană care este membru a grupului și a săvârșit una din faptele 
scop înlesnește aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup 
infracțional organizat. 

Asemănător situației infracțiunilor a căror cercetare este dată în competența Direcției Naționale 
Anticorupție, și în cazul infracțiunilor pentru care este competentă Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism este reglementată o cauză de reducere a pedepsei. În cuprinsul art. 18 din 
Legea nr. 508 din 17 noiembrie 200445 se arată că persoana care a comis o infracțiune atribuită în competența 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în cursul urmăririi penale 
denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii 
beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Spre deosebire de cauza de reducere 
a pedepsei reglementate prin art. din O.U.G. nr. 43/2002, aplicabilitatea este restrânsă numai la infracțiunea de 
care este acuzată persoana, ca urmare a folosirii termenului de participanți.

O altă cauză de reducere a pedepsei este prevăzută de art. 411 Cod pen. în cazul săvârșirii unei infracțiuni 
contra securității naționale, prin care persoana care a săvârșit o asemenea faptă va beneficia de reducerea 
limitelor speciale ale pedepsei la jumătate dacă, în cursul urmăririi penale, va înlesni aflarea adevărului și 
tragerea la răspundere penală autorului sau a participanților la acea faptă. 

Un domeniul în care sunt des întâlnite situații de utilizare a colaboratorilor este cel al prevenirii și 
combaterii traficului și consumului ilicit de droguri. În cazul infracțiunilor incriminate prin Legea nr. 143 din 
16 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri republicată46, vor fi 
aplicabile o cauză de nepedepsire ori o cauză de reducere a pedepsei. 

 43 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002, publicată în M.Of. nr. 244/11 aprilie 2002.
 44 Competența Direcției Naționale Anticorupție este stabilită prin dispozițiile art. 13 din O.U.G. nr. 43/2002.

45 Legea nr. 508 din 14 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea şi funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, republicată în M.Of. 98 din 7 februarie 2014.
 46 Legea nr. 143 din 16 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri republicată, 
publicată în M.Of. nr. 362/3 august 2000 şi republicată în M.Of. nr. 163 din 6 martie 2014.
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În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 2-9 din Legea nr. 153/2000, infractorul va beneficia de 
impunitate dacă, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță participarea sa la comiterea infracțiuni, 
contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți. În 
mod asemănător infracțiunilor de corupție la care am făcut referire mai sus, cauza de nepedepsire presupune 
denunțarea propriei fapte și nu presupune ca făptuitorul să contribuie în plus la tragerea la răspundere penală a 
celorlalte persoane care au participat la săvârșirea infracțiunii. În realitate, reținerea acestei cauze de nepedepsire 
va presupune ca viitorul colaborator să probeze implicarea altor persoane în fapta proprie, de regulă prin 
dovedirea caracterului continuat al infracțiunii, prin relevarea actelor de executare subsecvente denunțării. 
Condiția aplicării acestei cauze de nepedepsire este inexistența unei sesizări penale cu privire la fapta proprie a 
viitorului colaborator. În situația în care există deja o sesizare cu privire la fapta sa, se va putea aplica o cauză de 
reducere a pedepsei care, potrivit art. 15 din Legea 143/2000 va atrage reducerea cu o jumătate a limitelor de 
pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunile în legătură cu droguri săvârșite. Pentru a beneficia de această 
cauză de reducere a pedepsei, este necesar ca persoana să denunțe și să faciliteze tragerea la răspundere penală 
a altor persoane care au săvârșit infracțiuni (inclusiv alte infracțiuni) legate de droguri. 

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor include o cauză legală de reducere a pedepsei în 
cuprinsul art. 19, aplicabilă martorilor în sensul dispozițiilor legii speciale. Astfel, potrivit art. 2 din Lege, nu va fi 
necesar ca persoana să aibă calitatea de martor în cursul procesului penal, ci doar cea de martor în sensul legii, 
dispozițiile legale răsfrângându-se și în beneficiul colaboratorilor și informatorilor. Pentru a opera, este necesar 
ca martorul să denunțe și să faciliteze tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni 
de aceeași natura ca a sa. În privința fazei procesului penal în care martorul poate acționa în vederea beneficierii 
de cauza de reducere a pedepsei, textul de lege arată că denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală 
poate interveni înainte de sesizarea organelor de urmărire penală, în cursul urmăririi penale sau în timpul 
judecății. Fazele procesuale se vor referi la cercetarea și judecarea faptelor martorului și nu ale persoanelor față 
de care se formulează denunț. Cauza legală de reducere a pedepsei are un caracter mai larg decât cele arătate 
anterior, fiind aplicabilă persoanelor care au săvârșit o infracțiune gravă. Cu toate că textul de lege prevede 
condiția că infracțiunea săvârșită trebuie să fie una gravă, Curtea constituțională a apreciat că această prevedere 
este neconstituțională, fiind discriminatorie, deoarece nu ar permite aplicarea cauzei de reducere a pedepsei în 
cazul în care martorul nu a săvârșit o infracțiune gravă47. 

b) Banii ca motivație a colaboratorilor și informatorilor
O situație des întâlnită în cazul colaboratorilor și informatorilor folosiți de organele de urmărire penală 

din Statele Unite ale Americii, această motivație nu este larg răspândită în sistemul român având în vedere că 
nu există un cadru legal care să permite plata colaboratorilor și a informatorilor, cu o singură excepție. 

În legislație se poate întâlni un singur caz în care sunt alocate fonduri din bugetul de stat care ar 
putea fi folosite pentru plata colaboratorilor și informatorilor, însă el este limitat la cauzele instrumentate de 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Conform art. 1 alin. 6 din 
Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism: „Anual se constituie un depozit în valoare de 
1.000.000 lei pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea 
investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispoziția procurorului-șef al Direcției 
de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar modul său de gestionare și de utilizare se 
va stabili prin ordin al procurorului-șef al acestei direcții.”. Prin cheltuieli ocazionate de folosirea investigatorilor 
sub acoperire a informatorilor și colaboratorilor vom înțelege, în special, cheltuieli pe care le suportă Ministerul 
Public pentru a conferi credibilitate acestora în fața membrilor grupurilor pe care le infiltrează ori pentru a se 
asigura sprijinul logistic în desfășurarea măsurilor de cercetare (închirierea unui imobil pentru a servi drept 
domiciliu pentru colaborator). Un exemplu concret constă în participarea la anumite activități prin care un 
colaborator achiziționează o cantitate de droguri de la o persoană, folosindu-se de bani primiți de la ofițerul de 
legătură în vederea realizării acestei tranzacții. 

Alături de aceste utilizări, textul de lege permite plata din aceste fonduri a colaboratorilor și 
informatorilor cu titlu de retribuție pentru serviciile prestate în sprijinul organelor de urmărire penală, având 

 47 Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015, publicată în M.Of. nr. 185 din 18 martie 2015. 
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în vedere că puține persoane ar fi dispuse să se pună în primejdie fără a fi asigurate că vor primi o remunerație 
substanțială48. Problema reală nu este plata unor sume de bani ci condiționarea primirii sumelor de bani 
de obținerea unor rezultate49 precum confiscarea unor cantități de droguri, tragerea la răspundere penală a 
anumitor persoane, descoperirea săvârșirii unor noi infracțiuni, etc. În condițiile în care organele de urmărire 
penală ar recunoaște motivația colaboratorului ca fiind una patrimonială și ar specifica-o, această împrejurare 
ar contribui la stabilirea valorii probante a declarației acestuia. De exemplu, dacă sumele de bani oferite erau 
semnificative și condiționate de obținerea unor rezultate este pus în discuție caracterul real al celor declarate 
deoarece colaboratorul are un interes patrimonial în sancționarea unui inculpat, în special dacă sumele de bani 
nu sunt plătite decât după soluționarea cauzei.

Informatorii și colaboratorii, dacă sunt plătiți în funcție de rezultatele pe care le obțin și dacă aceste 
rezultate se cuantifică în numărul de persoane arestate ori trimise în judecată, pot deveni cel mai repede 
subordonați ai organelor de urmărire penală. Ei devin „colaboratori de serviciu” (situație similară denunțătorului 
de serviciu) și vor fi interesați financiar să contribuie la soluționarea a cât mai multe cauze. 

În opinia noastră, informatorii și colaboratorii sunt esențiali pentru cercetarea anumitor infracțiuni 
astfel că se impune ca aceștia să fie recompensați într-un mod legal pentru serviciile lor. Referitor la informatori, 
aceștia se impune a fi plătiți în mod regulat, dar numai în măsura în care informațiile oferite de-a lungul 
timpului au fost reale și au contribuit la soluționarea unor cauze.

c) Frica
Un motiv substanțial pentru ca o persoană cu un trecut infracțional sau care întreprinde activități de 

natură infracțională să devină un colaborator sau informator este frica pe care o resimte față de mai multe 
situații ori persoane. Starea aceasta o poate determina să renunțe la legăturile avute anteriori cu membrii ale 
unui grup infracțional și, pentru a-și căuta siguranța, să ajute organele de urmărire la cercetarea acestora. 

Frica poate avea mai multe cauze50:
 - Frica de a fi arestat 
 - Frica de a fi condamnat la o pedeapsă privativă de libertate
 - Frica de stigmatul social ce decurge din arestarea sau condamnarea unei persoane
 - Frica de răzbunări din partea unor alți făptuitori
 - Frica separării de familie
 - Frica arestării unui membru de familie
Aceste motive pot contribui semnificativ și la recrutarea persoanei, în condițiile în care cea mai mare 

parte din situațiile arătate mai sus pot fi evitate prin includerea persoanei într-un program de protecție al 
martorilor, potrivit Legii nr. 658/2004. O persoană care contribuie în baza acestui motiv va trebui crezută mai 
degrabă decât o persoană care va avea un interes patrimonial, însă nu va putea fi privite ca un martor obiectiv, 
având în vedere că însăși o traumă psihologică a determinat-o să colaboreze cu organele de urmărire penală. 

d) Răzbunarea
Alături de frică, un alt motiv psihologic care determină un informator sau colaborator să acționeze în 

sprijinul organelor de urmărire penală este răzbunarea față de o persoană din cadrul grupul infracțional care 
face obiectul unei urmăriri penale. O atare motivație o poate avea și persoana care face parte dintr-o grupare 
infracțională rivală și furnizarea unor informații către organele de urmărire penală este determinată de dorința 
ca membrii acelui grup să fie trași la răspundere penală nu din motive altruiste ci pentru ca grupul al cărui 
membru este să culeagă beneficiile din eliminarea unui rival. O astfel de situație poate fi întâlnită în cazul 
infracțiunilor prevăzute de Legea 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. 

Dorința de răzbunare poate fi generată și de rivalități la locul de muncă, ori de despărțirea de un partener 
sentimental, de nemulțumirile unui angajat sau chiar de către un creditor nemulțumit de neplata creanțelor sale 
(de pildă, în cazul unor infracțiuni de evaziune fiscală).

 48 United States v. Cervantes-Pacheco, 826 F.2d 310 (5th Cir. 1987), par. 29 - http://openjurist.org/826/f2d/310/united-states-
v-cervantes-pacheco-e.
 49 United States v. Edenfield, 995 F.2d 197 (11th Cir. 1993), par. 3, hotărâre disponibilă pe http://www.leagle.com/
decision/19931192995F2d197_11133/U.S.%20v.%20EDENFIELD.
 50 G. Lee, Drug Informants: Motives, Methods and Management, în FBI Law Enforcement Bulletin, Septembrie 1993 - http://
www.thefreelibrary.com/Drug+informants%3A+motives,+methods,+and+management.-a014538650.

http://openjurist.org/826/f2d/310/united-states-v-cervantes-pacheco-e
http://openjurist.org/826/f2d/310/united-states-v-cervantes-pacheco-e
http://www.leagle.com/decision/19931192995F2d197_11133/U.S. v. EDENFIELD
http://www.leagle.com/decision/19931192995F2d197_11133/U.S. v. EDENFIELD
http://www.thefreelibrary.com/Drug+informants%3A+motives,+methods,+and+management.-a014538650
http://www.thefreelibrary.com/Drug+informants%3A+motives,+methods,+and+management.-a014538650
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e) Remușcările ca factor motivant.
Un motiv real, ori aparent pentru ca o persoană să devină un colaborator sau informator al organelor 

de urmărire penală îl poate reprezenta o stare emoțională cauză de remușcări față de faptele de natură penală 
comise în trecut de o persoană. Acest motiv poate fi unul aparent și poate ascunde, de fapt, dorința unei 
persoane de a beneficia de o cauză de reducere a pedepsei și de un tratament sancționator atenuat51 (mai ales 
în privința individualizării executării pedepsei). 

Alte persoane sunt sincere în abordare și văd în colaborarea cu organele de urmărire penală o modalitate 
de a începe o viață nouă și de a se îndrepta ca persoană. Nu este exclus ca un individ să invoce motive spirituale 
sau religioase pentru schimbarea de atitudine. 

În orice situație, va fi obligatoriu ca organul judiciar să afle motivația reală a persoanei pentru a nu 
permite, în realitate, o răzbunare împotriva unor persoane cercetate penal și nici reținerea unor cauze de atenuare 
pentru oferirea unor informații sau chiar declarații care să conțină elemente închipuite de către colaborator sau 
informator. 

f ) Altruismul
Un motiv care poate fi invocat de către un colaborator sau informator este altruismul, adică grija pe 

care o poartă față de o persoană anume care acționează în cadrul unui grup infracțional organizat și pe care o 
dorește protejată. De pildă, un colaborator va fi determinat de altruism dacă va dori să își protejeze o rudă de 
un comportament distructiv precum dependența de droguri prin ajutarea organelor de urmărire penală să tragă 
la răspundere penală persoanele care îi furnizează aceste substanțe. În atare situații, considerăm că se impune o 
evaluarea atentă a motivației, deoarece este posibil să existe și alte motive incidente de natură mai puțin nobilă.

g) Colaboratori și informatori motivați de ego-ul personal
În această categorie intră persoane care sunt determinate să activeze în calitate de informatori sau 

colaboratori datorită particularităților psihice și a unor țeluri ale vieții pe care nu și le-au putut îndeplini. De 
regulă aceste persoane pot fi profesioniști în domeniul lor precum piloți, antreprenori, foști militari activi și alte 
asemenea persoane52.

O situație similară poate apărea în cazul persoanelor care și-au dorit să activeze în domeniul ordinii 
publice, dar nu au fost admiși din diverse cauze la examenele de admitere în profesii precum cea de magistrat 
sau polițist. În alte cazuri, colaboratorii și informatorii consideră că își pot trăi visele neîmplinite, văzând din 
activitatea lor o aventură, ei fiind denumiți de organele de urmărire penală din Statele Unite persoane suferinde 
de „sindromul James Bond”53. 

h) Colaboratorii și informatorii motivați de simțul civic
Cea mai puțin credibilă categorie de colaboratori și informatori sunt cei care invocă în fața unui organ 

judiciar că doresc să ajute organele de urmărire penală deoarece au în vedere binele societății. Deși este un 
deziderat ca fiecare cetățean să gândească în acest mod, în realitate o atare motivație trebuie privită cu foarte 
multă circumspecție deoarece ascunde o altă realitate: colaboratorul sau informatorul are motive reale pe care nu 
dorește să le dezvăluie. Persoanele care sunt dispuse să își pună viața în primejdie doar pentru binele societății și 
fără niciun beneficiu ulterior sunt rarități. În vederea aflării dacă o astfel de persoană într-adevăr este motivată 
de simțul civic se impune în mod obligatoriu verificarea antecedentelor penale ale acestei persoane.

 IX. MĂSURILE DE PROTECȚIE A INVESTIGATORILOR SUB ACOPERIRE, A 
COLABORATORILOR ȘI INFORMATORILOR

Activitatea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor nu poate fi concepută fără a li se asigura 
protecția față de potențiale răzbunări pentru ajutorul dat justiției. Pentru a li se asigura siguranța și de a-i 
motiva să realizeze operațiunile specifice, acestor persoane li se asigură o protecție legală prevăzută în cuprinsul 
dispozițiilor Codului de procedură penală și în legislația specială. 

Regimul aplicării măsurilor de protecție se regăsește în cuprinsul art. 149 C. proc. pen. unde se detaliază 
două categorii de măsuri: protejarea identității conspirative și aplicarea facultativă a  măsurilor specifice de protecție 
a martorilor. La acestea se adaugă și măsurile de protecție ce se vor aplica în mod obligatoriu în situația audierii 

51 D.G. Fitzgerald, op. cit., p. 52.
52 Idem, p. 56.
53 Idem, p. 53.



30

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

investigatorului sub acoperire și a colaboratorului potrivit art. 125-129 C. proc. pen. 
Cea mai importantă măsură de protecție este interdicția absolută de a se dezvălui identitatea 

investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor de către persoanele care au ajuns să cunoască aceste împrejurări 
ca urmare a atribuțiilor lor de serviciu. Măsura de cercetare implică un cerc restrâns de persoane care cunosc 
identitatea reală a acestora, ele fiind procurorul și ofițerul de poliție care păstrează legătura cu investigatorul 
sub acoperire sau colaboratorul. În cazul procurorului, situația se explică deoarece acesta este cel care dispune 
autorizarea măsurii astfel că este necesar ca acesta să cunoască atât identitatea reală cât și identitatea conspirativă. 
Mai mult, dispozițiile art. 149 alin. 2 C. proc. pen. sunt incidente și în cazul procurorului care participă la 
audierea investigatorului sub acoperire prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanță cu distorsionarea 
vocii și imaginii. 

Deoarece apropierea investigatorului sau a colaboratorului de sediul organelor de poliție sau de sediul 
parchetului ar atrage suspiciuni și ar periclita operațiunea, comunicarea cu organele de urmărire penală se va 
realiza prin intermediul unui ofițer de poliție de legătură, care va prelua datele și informațiile obținute și îi 
va transmite instrucțiuni și noi însărcinări ori îi va furniza tehnica operativă pentru realizarea supravegherii 
tehnice.

Alături de persoanele arătate mai sus, este permisă cunoașterea identității de către judecătorul de 
drepturi și libertăți, de către judecătorul de cameră preliminară și de către instanța de judecată. Cu toate că le 
este permisă cunoașterea identității reale, suntem de părere că nu se va impune ca aceste organe să procedeze la 
aflarea acesteia decât în măsura în care există temeiuri care să impună în cursul unei proceduri aceste verificări. 

Informațiile privind identitatea adevărată a investigatorilor și colaboratorilor sunt secrete de serviciu și 
sunt protejate împotriva dezvăluirii lor prin intermediul incriminării unei asemenea acțiuni în cuprinsul art. 
304 Cod pen. unde este prevăzută o formă agravată în ipoteza în care, ca urmare a divulgării identității reale, 
s-a comis o infracțiunea împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse 
în programul de protecție a martorilor54. Observăm că în cazul formei agravate, nu se consideră că infracțiunea 
de divulgarea informațiilor secrete de serviciu ar avea un caracter mai grav în situația în care s-a săvârșit o 
infracțiune împotriva unui colaborator, fiind o evidentă lacună a legiuitorului care se impune a fi completată 
prin modificarea dispozițiilor art. 304 alin. 3 Cod pen. 

Alături de protejarea identității reale a investigatorilor și colaboratorilor, Codul de procedură penală 
prevede posibilitatea ca aceștia, membrii familiilor acestora și alte persoane supuse amenințărilor să beneficieze 
măsurile de protecție a martorilor prevăzute de lege. Aceste măsuri de protecție au caracter facultativ deoarece, 
de regulă, însăși păstrarea secretului identității reale este suficientă pentru a preveni orice acțiune infracțională 
de răzbunarea sau intimidare. Din păcate, o situație în care noi considerăm că se va impune cu precădere este 
atunci când se procedează la folosirea unui colaborator cu identitate reală, situație în care persoanele cercetate 
vor cunoaște identitatea celui care a ajutat organele de urmărire penală.

În sfera persoanelor care pot beneficia de măsuri de protecție sunt incluși, în primul rând, însăși 
persoanele care au legătură cu cercetarea cauzei: investigatorii sub acoperire, colaboratorii și informatorii, 
protejarea lor fiind necesară pentru a preveni potențiale răzbunări pentru ajutorul adus justiției, pentru a se 
preveni împiedicarea obținerii declarației lor, or pentru a asigura continuarea carierei lor profesionale (în cazul 
investigatorilor). Ar fi fost insuficient a se asigura măsuri de protecție acestor persoane în condițiile în care nu 
vor fi protejate persoanele apropiate acestora de acte infracționale îndreptate împotriva acestora. În condițiile 
în care un investigator sau colaborator ar beneficia de o măsura de protecție, persoanele vizate de cercetare 
și care ar reuși să afle identitatea adevărată a acestora ar putea exercita acte de răzbunare împotriva unor 
persoane apropiate, ori acte de intimidare în vederea păstrării tăcerii cu privire la aspectele descoperite. Este 
mai periculoasă un asemenea tip de comportament deoarece se îndreaptă împotriva unor persoane care nu au 
contribuit în niciun mod la desfășurarea procesului penal, fiind victime colaterale. 

54 Potrivit art. 304 Cod pen. constituie infracțiune (1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu 
sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaşte datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau 
activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 sau cu amendă. (3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. 
(1) şi alin. (2) s-a săvârşit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau q persoanelor incluse în 
Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis o infracțiune contra vieții, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 12 ani.
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Potrivit art. 149 alin. 3 C. proc. pen. pot beneficia de măsurile de protecție și membrii de familie ai 
investigatorului sub acoperire, colaboratorului ori informatorului precum și alte persoane supuse intimidărilor 
sau actelor de violență în legătură cu activitatea de cercetare desfășurată. Reglementarea măsurilor de protecție de 
care aceste persoane pot beneficia nu se regăsește în cuprinsul Codului de procedură ci în Legea nr. 682/2002 
privind protecția martorilor55. 

Prin membrii de familie vom înțelege acele persoane considerate ca atare de legislația specială privind 
protecția martorilor56 și nu persoanele care fac parte din membrii de familie, în conformitate cu dispozițiile 
Codului penal57. Considerăm că se impunea, pentru evitarea oricărei confuzii lărgirea sensului termenului de 
membru de familie în legislația specială în condițiile în care scopul întregii reglementări este acoperirea unui 
număr cât mai mare de situații care se pot regăsi în practică. Această necorelare este dăunătoare deoarece, din 
perspectiva Codului penal fratele și sora sunt membrii de familie, însă din perspectiva Legii privind protecția 
martorilor ele sunt persoane apropiate martorilor protejați.

În același timp, în cuprinsul Codului de procedură penală, legiuitorul a extins posibilitatea de protejarea 
către un număr nedeterminat de persoane prin includerea unei categorii reziduale denumită alte persoane supuse 
amenințărilor, intimidărilor sau actelor de violență. Deoarece relațiile de familie și, în general, relațiile interumane 
prezintă un grad mare de complexitate, s-a dorit evitarea oricărei posibilități reale de a se realiza intimidări ori 
răzbunări indirecte împotriva persoanelor care și-au dat concursul pentru buna înfăptuire a justiției. Aceasta 
nu explică de ce în cuprinsul Codului se vorbește despre categoria arătată, iar în legislația specială se folosește 
noțiunea de persoane apropiate martorului protejat58. 

În categoria arătată vor intra acele persoane cu care investigatorul, colaboratorul sau informatorul are o 
relație apropiată și care este supusă amenințărilor intimidărilor sau actelor de violență. Spre deosebire de situația 
membrilor de familie, față de care este necesară existența unei suspiciuni că vor exista acte de intimidare, 
amenințare sau răzbunare, în cazul altor persoane este necesară existența unui singur act concret care să indice că 
au fost exercitate asemenea acte și că vor continua în viitor. Formularea folosită de legiuitor intră în contradicție 
cu cele din Legea 682/2002 unde se arată în mod expres faptul că persoana care beneficiază de măsurile de 
protecție trebuie să se afle într-o stare de pericol. Prin stare de pericol legea definește situația în care se află 
martorul (inclusiv investigatorul sub acoperire și colaboratorul), membrii familiei sale, ori persoane apropiate 
acestuia , a căror viață, integritate corporală sau libertate este amenințată, ca urmare a datelor și informațiilor și 
datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declarațiilor sale. 

Pentru realizarea activităților necesare protejării persoanelor arătate mai sus, precum și a celor care 
au calitatea de martor protejat, potrivit Legii nr. 682/2002, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și în 
subordinea Inspectoratului General al Poliției Române s-a creat Oficiul Național pentru Protecția Martorilor 
(O.N.P.M.). Prin această instituție sunt desfășurate toate programele individuale de protecție a martorilor. 

Pentru ca un investigator, colaborator, informator ori membrii familiei sale precum orice persoană 
apropiată acestuia să beneficieze de un program de protecție este necesar să aibă calitatea prevăzută de Legea 
nr. 682/2002, să se afle într-o stare de pericol, și să existe o propunere în acest sens din partea organelor abilitate. 
În cursul urmăririi penale, organul de cercetare penală poate solicita procurorului includerea unei persoane 
în Program, în cursul procedurii în camera preliminară și în timpul judecății procurorul putând formula o 

 55 Potrivit art. 304 Cod pen. constituie infracțiune (1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care 
nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaşte datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele 
sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 sau cu amendă. (3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. 
(1) şi alin. (2) s-a săvârşit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau q persoanelor incluse în 
Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis o infracțiune contra vieții, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 12 ani. 

 56 Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor republicată în M.Of. nr. 515 din 14 august 2013. 
 57 Potrivit art. 2 lit. d) din Legea nr. 682/2002: membrii de familie ai martorului protejat sunt soțul sau soția, părinții şi copiii 
acestuia. 

 58 Potrivit art. 177 Cod pen. Prin membru de familie se înțelege:
 a) Ascendenții şi descendenții, frații şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel 

de rude;
 b) Soțul;
 c) Persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți şi copii, în cazul în care conviețuiesc. 
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cerere de acest fel în fața judecătorului de cameră preliminară, respectiv instanței. Prin ordonanță sau, după 
caz, încheiere organele mai sus menționate se vor pronunța în termen de 5 zile cu privire la propunere de 
includere în Programul de protecția a martorilor, iar în caz de admitere, actul emis se va transmite O.N.P.M. 
Ulterior, O.N.P.M. va încheia în scris un protocol de protecție cu fiecare persoană care beneficiază de măsuri 
de protecție, numai la momentul semnării considerându-se că o persoană face parte din Program. 

În cuprinsul protocolului de protecție sunt incluse obligațiile părților, între care cele mai importante sunt 
cele ale O.N.P.M. În schimbul protecției, martorul protejat are anumite obligații, iar neîndeplinirea acestora 
va duce la încetarea protecției de care beneficiază. Așa cum am arătat într-o secțiune precedentă, includerea 
în Programul de Protecție a martorilor constituie o modalitate de a asigura cooperarea persoanei protejate, în 
condițiile în care frica de eventuale răzbunări din partea persoanelor împotriva cărora operează o determină 
să ajute organele de urmărire penală. Mai mult, cooperarea continuă a acestora în cursul urmăririi penale este 
asigurată de posibilitatea procurorului de a sista Programul de protecție prin ordonanță59. 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 682/2002 principalele obligații ale martorilor protejați constau în: 
furnizarea de informații și date cu caracter determinant în aflarea adevărului, respectarea măsurilor stabilite 
în schema de sprijin a protocolului, abținerea de la orice activitate care i-ar putea pune în pericol sau care ar 
putea periclita punerea în aplicare a Programului, evitarea contactului cu persoane cunoscute sau cu persoane 
din medii infracționale, informarea imediată a O.N.P.M. cu privire la orice schimbare în viața personală și în 
activitățile pe care le desfășoară, ori dacă a intrat în contact involuntar cu o persoană cunoscută sau care face 
parte din medii infracționale. 

În schimb, pentru a proteja persoana, O.N.P.M. poate lua mai multe măsuri de protecție sau măsuri de 
asistență. Cu toate că dispozițiile art. 149 alin. 3 C. proc. pen. vorbesc numai de măsuri de protecție, considerăm 
că legiuitorul a vrut să asigure persoanelor amintite și măsurile de asistență de care pot beneficia martorii 
protejați în baza Legii nr. 682/2002. 

 Măsurile de protecție de care por beneficia martorii protejați sunt: 
 a) Protecția datelor de identitate a martorului protejat;
 b) Protecția declarației acestuia (potrivit modalității specifice de audiere);
 c) Ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decât cea reală sau 

prin modalități speciale de distorsionare a imaginii și a vocii;
 d) Protecția martorului aflat în stare de reținere,  arestare preventivă sau în executarea unei pedepse 

privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deținere;
 e) Măsuri sporite de siguranță la domiciliu, precum și de protejare a deplasării martorului la și de la 

organele judiciare;
 f ) Schimbarea domiciliului;
 g) Schimbarea identității;
 h) Schimbarea înfățișării;
Așa cum rezultă din dispozițiile legale, se pune accentul pe asigurarea elementelor de bază care definesc 

o persoană în societate, în principal identitatea, înfățișarea și domiciliul, toate acestea putând fi cunoscute, 
chiar și fragmentat de către persoane interesate de acțiuni împotriva martorului protejat. Alături de acestea 
există și măsuri accesorii care tind să îmbunătățească siguranța persoanei precum condițiile de siguranță la 
domiciliu – asigurarea mai bună a punctelor de acces, instalarea unui sistem de alarmă, de supraveghere video, 
etc, ori să asigure anonimitatea persoanei în deplasările la organele judiciar – folosirea unor mașini cu geamuri 
fumurii, deplasarea într-o mașină conspirativă, utilizarea unor intrări interzise publicului, aducerea persoanei la 
sediu la ore târzii din noapte, etc. Măsurile de protecție enumerate se vor acorda în funcție de particularitățile 
fiecărei situații, ele putând fi cumulate pe durata Programului de Protecție. În realizarea Programului, persoana 
protejată va ține legătura cu O.N.P.M. în mod conspirativ, printr-o persoană de legătură anume desemnată, iar 
în situațiile în care aceasta consideră că persoana de legătură a fost deconspirată va exista întotdeauna o altă 
persoană nominalizată în protocolul de protecție pe care o va putea contacta în locul aceleia. Sub nicio formă 
persoana protejată nu trebuie să aibă contact direct sau să se prezinte la sediul O.N.P.M. 

 59 Potrivit art. 2 lit. d) din Legea 682/2002 persoana apropiată martorului protejat este persoana de care respectivul martor 
este legat prin puternice legături afective. 
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Pe lângă măsurile de protecție, persoana protejată va putea să beneficieze și de anumite măsuri de 
asistență ce vor putea fi prevăzute în schema de sprijin a Programului de protecție: 

 a) Reinserția în alt mediu social;
 b) Schimbarea sau asigurarea locului de muncă;
 c) Asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă;
Aceste măsuri nu contribuie la protejarea efectivă a persoanei, dar îi asigură posibilitatea realizării unor 

sume de bani pentru a-și asigura traiul, posibilitatea de a avea interacțiuni cu alte persoane din societate, străine 
de persoanele cu care a luat contact până la acel moment. Până la finalizarea Programului de Protecție scopul 
acestuia este să realizeze o dispariție din societate a persoanei și reintegrarea sa în mod conspirativ într-un alt 
mediu, necunoscut pentru persoanele care ar putea să o pună în pericol. 

O chestiune importantă o constituie termenul pentru care se poate desfășura un Program de protecție 
și care sunt situațiile în care acesta poate înceta. Legea specială nu indică un termen maxim pentru care o 
persoană poate să beneficieze de măsurile de protecție, ele fiind impuse de starea de pericol în care se află 
persoana și vor dura până această stare de pericol încetează. 

În cuprinsul legii sunt indicate mai multe situații în care programul încetează:
a) La cererea martorului protejat, exprimată în formă scrisă și transmisă către O.N.P.M.
b) Dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă;
c) Dacă martorul protejat comite cu intenție o infracțiune;
d) Dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la 

un grup sau organizație criminală;
e) Dacă martorul protejat nu respectă obligațiile asumate prin semnarea Protocolului de protecție sau 

dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situației sale. 
f ) Dacă viața, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este amenințată;
g) Dacă martorul protejat decedează;
Organul competent să se pronunțe asupra încetării măsurilor de protecție este procurorul, în cursul 

urmăririi penale sau instanța în cursul judecății. Observăm că art. 17 alin. 2 din Legea 682/2002 nu include 
posibilitatea încetării programului în procedura camerei preliminare, având în vedere că această fază a procesului 
penal nu ar trebui să dureze mai mult de 60 de zile. În practică, în condițiile în care faza procesuală în discuție 
poate dura peste un an, în funcție de complexitatea cauzei, se impune completarea textului de lege, dându-se 
posibilitatea judecătorului de cameră preliminară să dispună încetarea Programului. 

Cea mai mare parte din situațiile în care Programul încetează nu necesită explicații suplimentare, însă 
ne vom referi succint la încetarea programului în cazul în care persoana aderă la un grup infracțional sau nu se 
mai află într-o stare de pericol. În contextul în care toate situațiile de încetare în cursul urmăririi penale sunt la 
latitudinea procurorului, suntem de părere că cele două situații amintite îi pot permite acestuia să se folosească 
de ele ca mijloc de motivare (sau constrângere) a activității prestate de colaborator sau informator. 

Situația aderării la un grup sau o organizație criminală este deficitară în cazul colaboratorului care, prin 
natura sa, poate fi parte a unei organizații criminale, astfel că Programul de protecție va înceta numai dacă 
procurorul va constata că activitatea colaboratorului se desfășoară contrar intereselor administrării justiției, 
urmărindu-se protejarea grupul infracțional. Acest temei motivează colaboratorul să realizeze operațiunile sale 
într-o relație de deplină subordonare față de organul de urmărire penală, știind că siguranța sa și a familiei sale 
depinde de convingerea procurorului că acesta urmărește în continuare interesele justiție. 

Cel de-al doilea caz de încetare a Programului care prezintă probleme este dispariția stării de pericol 
pentru viața, integritatea corporală sau libertatea acestuia, care se va aprecia de procuror în cursul urmăririi 
penale și de instanță în cursul judecății. Un temei cert pentru dispariția unei asemenea stări de pericol îl poate 
reprezenta condamnarea definitivă a persoanelor care au făcut obiectul procesului penal în care investigatorul 
sau colaboratorul au acționat. În afara acestei situații, trebuie să existe indicii că identitatea persoanei nu este 
cunoscută de persoanele care fac obiectul procesului penal și că aceasta deja a fost audiată în cauză. Suntem de 
părere că aceste măsuri de protecție trebuie menținute în perioada în care se întrebuințează măsura specială 
de cercetare a utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor. Totodată, pentru buna înfăptuire a 
justiției este necesar ca măsura să fie menținută și după, până în momentul în care persoana va fi audiată de 
organele de urmărire penală, putându-se obține probe derivate din măsura de cercetare folosită.
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X. CONCLUZII
Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor constituie o măsură de cercetare care încă 

se află într-un stadiu incipient de dezvoltare și de reglementare în sistemul judiciar român. Reglementarea 
măsurii de cercetare poate fi îmbunătățită prin revizuirea modalității de autorizare a acesteia, în sensul 
trecerii competenței în sarcina judecătorului de drepturi și libertăți, precum și reglementarea unui acord de 
colaborare pentru persoanele care urmează a fi folosite drept colaboratori. Un asemenea acord ar reprezenta 
o garanție pentru un proces echitabil, oferind atât apărării cât și instanței posibilitatea cercetării credibilității 
colaboratorului prin raportare la motivarea avută de acesta – reținerea unei cauze de nepedepsire, de reducere a 
pedepsei, oferirea unei remunerații, etc. Pentru serviciile prestate de colaborator, se impune ca aceștia să poată 
fi plătiți în vederea motivării câtor mai multe persoane să colaboreze cu organele de urmărire penală.

Totodată, se impune realizarea unui suport legislativ care să permită organelor de cercetare 
penală să își dezvolte în mod licit o rețea de informatori, plătiți regulat, pentru a beneficia de date și 
informații cu privire la orice infracțiune, fără a fi necesară autorizarea unei măsuri speciale de cercetare.
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 abstract
 The present paper intends to analyse the problem of embezzlement, the offense under article 295 of the 
Romanian Criminal Code. Not only because of the sheer novelty of the provision, but also because of the frequency 
of this offense being committed in the workplace, a constant debate is required. The author analyses these aspects by 
comparison between the former and the current criminal provisions regarding embezzlement, highlighting both the 
evolution and the aspects according to which the former legislator has proven to be more inspired than the current 
legislator.
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 rezumat
 Prezentul articol se dorește a fi o analiză detaliată a infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 295 Cod 
pen. Nu doar noutatea reglementării, ci și frecvenţa comiterii infracţiunilor de serviciu în general, una dintre cele 
mai „la îndemâna” autorilor fiind delapidarea, solicită o dezbatere constantă a acestei infracţiuni. Autorul a analizat 
prin comparaţie actuala și vechea reglementare, subliniind evoluţia, dar și aspectele prin care legiuitorul anterior 
s-a dovedit mai inspirat decât actualul legiuitor și, uneori, mai permisiv decât o arată în actuala reglementare noul 
legiuitor sau, cel puţin, mai previzibil.
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I. INTRODUCERE
 În contextul uneia dintre cele mai ample și mai pronunţate modificări legislative ale secolului XX în 

spaţiul românesc, reprezentată de intrarea în vigoare a noului Cod penal, alături de noul Cod de procedură 
penală, la data de 1 februarie 2014, se impun noi interpretări teoretice ale instituţiilor penale, care au scopul 
de a clarifica nu doar instituţiile fără precedent în Codul pen. anterior, ci și modificările care au intervenit în 
cadrul instituţiilor care au vechime în dreptul penal român. Mai mult, a rămas necesară și descifrarea unor 
probleme cu istoric în doctrină, care au luat naștere sub imperiul Codului pen. anterior și care au rămas la fel 
de actuale și în lumina noilor texte normative, date fiind anumite similitudini de reglementare.

 Lucrarea de faţă își propune să trateze structura hibridă a delapidării, identificând și analizând conţinutul 
său juridic, ca infracţiune ce și-a câștigat autonomia, dar și prin comparaţie cu alte infracţiuni, precum furtul, 
abuzul de încredere și abuzul din dreptul societar, a căror structură delapidarea o împrumută. Pentru o bună 
înţelegere a oricărei instituţii de drept, o importanţă deosebită o reprezintă o prezentare a evoluţiei acesteia, 
aceasta urmând a fi tratată în prima parte. Apoi, vom prezenta pe larg trăsăturile infracţiunii de delapidare, 
potrivit reglementării actuale, un interes deosebit reprezentându-l în acest sens calitatea specială a subiectului 
activ, date fiind modificările ce s-au adus cu privire la funcţionarul privat. În cea de-a treia parte, va fi tratată 
comparaţia dintre delapidare și alte infracţiuni, date fiind confuziile care prezintă mai mult decât un interes 
teoretic, ele fiind prezente și în jurisprudenţa ce urmează a fi analizată. În cele din urmă, vom trata, cu caracter 
de comparaţie, forme ale delapidării din dreptul altor state.

 Contrar aparenţelor care califică subiectul delapidării drept unul suficient dezbătut și analizat, se poate 
afirma că o nouă discuţie pe tema acestei infracţiuni nu poate fi decât benefică. Şi poate că aceasta nu se va 
dezvolta doar în sensul unei sistematizări a opiniilor exprimate până acum, ci și ca punct de plecare pentru noi 
argumente la teoriile oferite de doctrină și, de ce nu, noi răspunsuri la întrebări rămase până acum retorice. Un 
astfel de punct de pornire se dorește a fi articolul de faţă.

 II. EVOLUŢIA INCRIMINĂRII DELAPIDĂRII
 II.1. Codul penal de la 18651

 Deși majoritatea doctrinei nu face această trimitere, considerăm că, în ceea ce privește reglementările 
Codului pen. Cuza, corespondentul delapidării din primul cod penal al României este art. 140 – sustracţiuni 
comise de depozitarii publici2, cuprins în Titlul III – Crime și delicte contra intereselor publice, Capitolul 
II – Crime și delicte comise de funcţionarii publici în exerciţiul funcţiunii lor. Se observă, în primul rând, 

2 „Ori-ce perceptor, ori-ce funcţionar însărcinat cu percepţiune, ori-ce depozitar sau contabil public, care va fi deturnat sau 
sustras bani publici sau privaţi, sau efecte ţinând loc de bani, sau acte, titluri şi alte lucruri mişcătoare, cari se vor afla în mâinile lui, 
în puterea însărcinărei sale, se va pedepsi cu maximul închisorei şi cu interdicţiunea pe timp mărginit, dacă lucrurile deturnate sau 
sustrase vor fi de o valore dela 1200 lei în sus.

Dacă valorile sustrase sau deturnate sunt mai jos de 1200 lei, pedeapsa va fi închisoare de la un an până la duoi.
În ambele aceste cazuri, condamnatul va pierde dreptul la pensiune şi se va declara incapabil de a ocupa ori-ce funcţiune 

publică pe toată viaţa. Ori-ce judecător, administrator, funcţionar sau ofiţer public, care va fi stricat, desfiinţat, sustras sau deturnat 
actele şi titlurile al cărora depozitar era, sau care i se încredinţaseră sau comunicaseră în virtutea funcţiunei sale, se va pedepsi cu 
maximul închisorei şi cu interdicţiunea pe timp mărginit, se va declara şi incapabil de a ocupa funcţiune publică pe toată viaţa, 
pierzând dreptul la pensiune.

Ori-ce agenţi sau însărcinaţi, ai guvernului ori ai depozitarilor publici, cari vor fi culpabili de aceleaşi sustracţiuni, vor fi supuşi 
la aceeaşi pedeapsă.”
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că principalul scop al legiuitorului a fost de a sancţiona atingerea patrimonială adusă relaţiilor de serviciu 
dintre stat și funcţionarii publici, el lăsând nereglementată delapidarea comisă de funcţionarul privat; astfel, o 
sustragere comisă în cadrul relaţiilor de serviciu de către cel „în mâna căruia s-ar fi aflat” respectivele bunuri, ar 
fi constituit în concepţia legiuitorului de la 1865 un furt.

O altă diferenţă notabilă este aceea că autorul faptei nu trebuia să aibă neapărat calitatea de administrator 
sau gestionar al bunurilor, întrucât, pe lângă depozitarii publici, puteau comite infracţiunea de sustracţiune și 
funcţionarii însărcinaţi cu perceperea taxelor sau contabilii publici, întrucât textul face referire chiar la cel mai 
simplu contact al funcţionarilor publici cu bunurile, în exerciţiul funcţiei lor.

Textul art. 140 nu este corespondent doar al infracţiunii de delapidare din actuala reglementare; se 
prevedea în același text și sancţionarea sustragerii sau a distrugerii de înscrisuri și a deturnării de fonduri – 
infracţiune care, în actuala reglementare, poate fi comisă doar de un subiect activ special – funcţionarul, ceea 
ce, cu atât mai mult sugerează interesul legiuitorului faţă de stricta incriminare a acestor fapte comise de către 
funcţionarii publici, după cum o spune și titlul capitolului. 

Importanţa protecţiei acestor relaţii era plusată de autorii perioadei: „Ce fel de funcţionar e acela, care 
plătit de cetăţeni să ocrotească bunul demers al societăţii, lasă pe rău-făcători să vateme pe oamenii de treabă, când 
el ar putea să contribuie la pedepsirea și înfrânarea abaterilor? [...] El merită, după cum zicea Caton, să fie ucis cu 
petre.”3 Interesantă e și opţiunea legiuitorului de a-i asimila funcţionarilor publicii și pe prepușii acestora, prin 
formularea utilizată în ultima teză a art. 140 – agenţi sau însărcinaţi ai depozitarilor publici, ceea ce diferă de 
actuala reglementare privind varianta-tip, conform căreia doar un funcţionar public poate fi subiect activ al 
acţiunii de delapidare, fapta oricărei alte persoană care comite acte de executare, fiind incriminată potrivit altor 
texte de lege, dacă faptele sunt tipice.

Se poate observa, ca asemănare cu reglementarea actuală, sancționarea treptată a acestui tip de 
„sustracţiune”, în funcţie de consecinţele pe care sustragerea le-a produs. Astfel, dacă actualul text al delapidării 
prevede o formă de bază, art. 308 prevede o formă atenuată în funcție de calitatea subiecţilor activ și pasiv, 
iar art. 309 prevede o formă agravată – pentru consecințele deosebit de grave, art. 140 prevedea o pedeapsă 
indulgentă pentru sustragerile de sub 1200 de lei – de la 1 până la 2 ani, aceasta fiind varianta atenuată, ceea ce 
face surprinzătoare pedeapsa cu maximul închisorii pentru sustragerile în valoare de  peste 1200 de lei.

Primul alineat prevedea, alături de pedeapsa închisorii cu maximul prevăzut de lege, interdicţiunea pe 
timp mărginit, care reprezenta interzicerea anumitor drepturi politice, civile sau de familie.

Se prevedea, de asemenea, ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a mai ocupa o funcţie 
publică, alături de pedeapsa cu maximul închisorii, pentru ambele alineate, pedeapsă regăsită și în textul art. 
295 Cod pen. Această opţiune e justificată de lipsa de loialitate pe care funcţionarul o arată atât statului, cât și 
contribuabililor, slăbind astfel încrederea cetăţenilor în instituţiile publice.

 II.2. Codul penal de la 1936
În ceea ce privește cel de-al doilea cod penal al României, se au în vedere două perioade: de la intrarea 

în vigoare a codului până în anul 1948 și din 1948 până la înlocuirea acestui cod cu cel din 1969. Astfel, până 
în anul 1948, în materie de delapidare, prevederile art. 2364 Codul Carol al II-lea se caracterizau prin pedepse 

3 I.Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. II, Ed. Tiparul Curierului Judiciar, Bucureşti, 1924-1927, p. 46.
4 Art. 236: Funcţionarul public care-şi însuşeşte, trafică sau întrebuinţează pentru el sau pentru alţii, bani, efecte sau alte 

lucruri mobile din avutul public, încredinţate lui în administrare sau păstrare, în virtutea însărcinării sale legale, comite crima de 
delapidare.

Se consideră delapidator şi funcţionarul public care, fără a fi gestionar de drept, dar în mod voluntar sau din ordin, primind 
însărcinarea de a încasa, transporta sau manipula bani, efecte sau alte lucruri mobile din avutul public, săvârşeşte vreuna din faptele 
enumerate la alineatul precedent.

Delictul de delapidare se pedepseşte după cum urmează:
1. Dela 3 la 5 ani închisoare corecţională, amendă dela 5000 la 10000 şi interdicţie corecţională dela 1 la 3 ani, dacă suma sau 

valorile delapidate nu întrec 50000 lei;
2. Dela 3 la 7 ani închisoare corecţională, amendă dela 5000 la 15000 lei şi interdicţie corecţională dela 3 la 5 ani, dacă suma 

sau valorile delapidate sunt de la 50000 lei la 1000000 lei inclusiv;
3. Dela 3 la 10 ani închisoare corecţională, amendă dela 10000 la 20000 lei şi interdicţie corecţională dela 3 la 6 ani, dacă 

suma sau valorile delapidare sunt mai mari de 1000000 lei.
Dacă, pentru săvârşirea delapidării sau pentru acoperirea ei, ori pentru împiedicarea descoperirii sau pentru păstrarea 

profitului ce derivă din ea, culpabilul a săvârşit vreun fals, vreo distrugere de acte sau orice alte delict, pedeapsa este aceea prevăzută 
în alineatele precedente, după distincţiunile acolo făcute, putându-se majora cu cel mult 2 ani.

 În toate cazurile, instanţa poate pronunţa prin hotărârea de condamnare şi pedeapsa confiscării averii, precum şi pierderea 
drepturilor la pensiune.
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moderate, prevăzându-se o scară de pedepse, precum și în Codul Cuza, valorile de referinţă fiind însă diferite; 
în plus, la pedeapsa cu închisoarea și interdicţia se adăugau și amenzi în funcţie de valorile sustrase.

O primă observaţie ar fi că, în ceea ce privește modalităţile de executare, acestea se regăsesc și în actuala 
reglementare; de asemenea, reglementarea este similară și sub aspectul subiectului activ special, care trebuie să 
fie administrator sau „păstrător” al bunului sau valorilor delapidate. Paragraful al doilea al art. 236 se impune a 
fi discutat, acesta formulând o așa-zisă teorie a gestionarului de fapt, pe care nu a dus-o, însă, la capăt. Astfel, 
dacă în prezent există discuţii și contradicţii cu privire la faptul că nu e necesar ca delapidatorul să fie gestionar 
de drept al bunurilor sustrase, este totuși necesar ca acesta să gestioneze măcar în fapt respectivele bunuri 
sau valori, nefiind suficient ca el să fie un simplu păzitor sau transportator al bunului; în schimb, art. 236 
prevedea că orice funcționar public care, din ordin sau din proprie iniţiativă lua contact cu bunurile în modurile 
prevăzute, putea comite infracțiunea de delapidare. 

Considerăm această incriminare nejustificată, întrucât delapidarea prezintă un pericol social ridicat, din 
mai multe motive: administratorul sau gestionarul sunt considerate persoane „de încredere”; aceștia au contact 
nemijlocit cu bunurile sau valorile sustrase; bunurile sau valorile sustrase sunt, de cele mai multe ori, doar sub 
supravegherea lor, descoperirea infracţiunii fiind de multe ori tardivă. Astfel, spre deosebire de administrator 
ori gestionar, un simplu păzitor al bunurilor nu are o mare parte din prerogativele de administrare și, prin 
urmare, nici atât de multe oportunităţi de sustragere. 

Delapidarea e în continuare privită ca o atingere adusă doar relaţiilor sociale de ordine publică, nefiind 
aplicabilă și funcţionarilor privaţi. Uimitoare ni se pare indulgența legiuitorului cu privire la sancţiunile pentru 
cazurile în care delapidarea, pentru a fi săvârșită sau ascunsă, este însoţită de comiterea unui fals, a unei distrugeri 
sau orice alte delicte, pedepsele prevăzute pentru delapidare putând fi majorate cu cel mult 2 ani. Credem, 
totuși, că prin sintagma „orice alte delicte”, legiuitorul nu a avut în vedere inclusiv infracţiuni împotriva vieţii 
persoanelor, a integrităţii corporale sau a sănătăţii acestora; opinia ne este întemeiată cu atât mai mult cu cât 
exemplificarea începe cu infracţiunile de fals ori distrugere.

Ulterior instituirii avutului obștesc, care definea proprietatea socialistă a statului, care își are originile 
în Legea de naţionalizare a principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948, protecţia pe care Codul pen. o 
acorda acestui tip de proprietate a fost considerată ineficientă5, fiind criticată sub acest aspect de către doctrinari 
ca fiind prea blândă cu cei ce „atentau” la bunurile proprietate publică. Spre entuziasmul acestor doctrinari, 
modificările nu au întârziat să apară. Astfel, printre cele mai importante enumăr: Decretul nr. 192 din 5 august 
1950, Decretul 79 din 9 aprilie 1952, Decretul 469 din 30 septembrie 1957 și Decretul 318 din 21 iulie 1958. Astfel, 
prin Decretul 192 din 1950 s-au unificat toate formele infracţiunii de delapidare într-un singur text de lege, 
întrucât aceasta era reglementată și prin normele din Legea Contabilităţii Publice și Legea pentru Apărarea 
Patrimoniului Public, înlăturându-se forma delapidării săvârșite de către o persoană, în temeiul însărcinării sau 
în mod voluntar; facem menţiunea că nu era necesar ca însărcinarea să fie una legală, de drept6, ea putea fi și de 
fapt, după cum reieșea din textul de lege, cu atât mai mult cu cât delapidarea se putea comite și în cazul unui 
contact cu bunul care era rezultatul voinţei proprii funcţionarului public neadministrator. 

Din modificările aduse de acest decret reiese o înăsprire a regimului sancţionator, întrucât nu exista 
posibilitatea de a se acorda circumstanţe atenuante în cazul comiterii sub una dintre cele patru forme agravate7. 
Se creează deci, un cadru legislativ mult mai bine organizat care eficientizează incriminarea delapidării și, 
prin urmare, pedepsirea acesteia. Apreciem, totuși, ca fiind exagerată prevederea conform căreia tentativa se 
pedepsește la fel ca infracţiunea consumată, în contextul în care aceasta era pedepsită diferit potrivit părţii 
generale, cu o pedeapsă mai mică, de un grad mai jos decât ceea ce s-ar cuveni pentru crima consumată. Când 
pedeapsa este temniţă grea, tentativa se pedepsește cu închisoare corecţională de minimum 2 ani. 

De asemenea, în condiţiile în care legiuitorul sancţiona diferenţiat formele de participare la infracţiune 

5 A se vedea A.O. Stoica, Drept penal. Partea specială, vol. I, Cluj, 1958, p. 342.
6  Ibidem.
7  a) A fost săvârşită în proporţii mari;
 b) A fost săvârşită de două sau mai multe persoane în mod organizat;
 c) Prezintă un caracter de gravitate deosebită, chiar dacă consecinţele care determină această gravitate au putut fi evitate;
 d) A fost săvârşită prin fals, distrugere de acte sau orice alt delict, ori, dacă pentru împiedicare descoperirii delapidării s-a 

făcut uz de asemenea mijloace.
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în general, a apărut ca o măsură de înăsprire și sancţionarea nediferenţiată în cazul delapidării, modificare adusă 
prin același decret.

O altă modificare s-a realizat prin Decretul 79 din 1952, în a cărui expunere de motive s-a menţionat 
că, „pentru a apăra avutul obștesc, care constituie temelia materială a propășirii economice și constituirii socialismului 
în Republica Populară Română, este necesar ca, în stadiul actual de ascuţire a luptei de clasă, pedepsele prevăzute 
de Codul penal pentru infracţiunile săvârșite de jefuitorii și delapidatorii avutului obștesc să fie înăsprite”8, motiv 
pentru care era necesară o nouă modificare a normelor de incriminare. 

Așadar, în urma acestei modificări s-au înăsprit pedepsele prevăzute pentru infracţiunea de delapidare, 
astfel încât, de pildă, în cazul delapidării săvârșite de două sau mai multe persoane în mod organizat ori în 
cazul delapidării care prezintă un caracter de gravitate deosebită, chiar dacă consecinţele au putut fi evitate, 
pedeapsa era munca silnică de la 5 la 25 de ani și degradarea civică de la 2 la 10 ani. De remarcat, mai mult 
decât înăsprirea pedepselor, este un tipar pe care legiuitorul începe să îl adopte, în vederea protejării bunurilor 
aparţinând avutului obștesc, după cum reiese din expunerea de motive. 

Un mare pas spre ocrotirea exagerată a bunurilor formând avutul obștesc au avut-o prevederile Decretului 
469 din 1957. Prin acesta s-a introdus posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea în cazul în care delapidarea 
prezenta un caracter deosebit de grav. Tot prin acest decret s-au redus formele delapidării calificate la una 
singură, întărind frontul de luptă împotriva infracţiunilor contra avutului obștesc.9 

O ultimă modificare importantă adusă infracţiunii de delapidare sub Codul pen. de la 1936 s-a realizat 
prin Decretul 318 din 1958, care a introdus un sistem de sancţionare gradată de delapidării, raportat la valoarea 
prejudiciului creat.10 Se prezintă de-a dreptul colerică prevederea potrivit căreia pedeapsa cu moartea se putea 
aplica și în cazul în care valoarea pagubei era mai mică de 100.000 de lei (pragul minim stabilit de legiuitor 
pentru aplicarea pedepsei capitale), dacă fapta prezenta un pericol social deosebit datorită frecvenţei faptelor de 
aceeași natură sau a gravităţii urmărilor provocate. 

Tocmai din formularea alineatului citat rezultă posibilitatea unor interpretări discreţionare, ce oferea 
judecătorului un cadru mult prea larg și ambiguu de apreciere, în care putea aplica pedeapsa cu moartea. 
Considerăm ca fiind la nivelul strict al unui minim grad de normalitate alegerea legiuitorului de a exclude 
aplicarea pedepsei cu moartea pentru complici, tăinuitori și favorizatori, cu observaţia că, în cazul instigatorilor, 
aceștia nu au fost excluși, ceea ce denotă, îndrăznim să spunem, un exces de zel dublat de o maximă intoleranţă 
pentru aceste fapte, cu toate că în dreptul penal actual pedeapsa prevăzută de lege pentru complici și instigatori 
e aceeași ca cea pentru autorul faptei; caracterul pozitiv al diferenţei e dat de asprimea pedepsei care ar fi trebuit 
aplicată și acestora, motiv pentru care măcar o diferenţiere parţială ni se pare justificată.

 II.3. Codul penal de la 1969
În primul rând, Codul de la 1969, cel mai longeviv cod penal al României, a trecut prin numeroase 

modificări, datorate Revoluţiei din decembrie 1989 și, prin urmare, prăbușirii sistemului comunist. Dintre 
acestea, nu le vom prezenta pe toate cele care au legătură cu modificarea incriminării delapidării, ci vom 
prezenta momentele-cheie care au condus la ultima formă a acestui text, sub imperiul Codului de la 1969. 
Având în vedere perioada de tranziţie către proprietatea socialistă, reprezentată de modificările produse sub 
imperiul codului anterior, incriminarea infracţiunilor împotriva avutului obștesc, în cadrul Codului de la 1969 
au apărut ca o stare de normalitate, inclusiv sub aspectul pedepselor exagerat de aspre. Codul de la 1936 continua 
să fie criticat, printre altele, pentru sancţiunile sale relaxate privitoare la delapidare, anterioare modificărilor 
prevăzute în decretele menţionate mai sus, dar și pentru că protecţia avutului obștesc nu era îndeajuns de bine 
subliniată, printr-o așezare sistematică11, delapidarea. Prin urmare, prevederile din Codului de la 1969 au fost 
considerate pe deplin justificate și salutate de către doctrină. Una dintre cele mai importante modificări a fost, 

8 Preambulul Decretului nr. 79 din 9 aprilie 1952.
9 A se vedea Aug. O. Stoica, op. cit., p. 346.
10 Art. 236: Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau vreun 

alt bun din avutul obştesc, pe care le gestionează ori administrează, constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte, în raport 
cu valoarea pagubei produse [...].

11 A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărîngă, S. Kahane, D. Lucinesc, A. Nemeş, M. Popovici, P. Sîrbulescu, V. Stoica, Noul Cod 
penal şi Codul penal anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p. 149.
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după cum se solicitase deja de către anumiţi doctrinari12, sub imperiul Codului penal de la 1936, introducerea 
delapidării în cadrul Titlului IV – Infracţiuni contra avutului obștesc, potrivit obiectului său, delapidarea fiind 
considerată „de un pericol social deosebit de mare”13 și, prin urmare, atât literatura de specialitate, cât și practica 
judiciară, „urmărind în această privinţă modelul sovietic”14, considerau necesară această schimbare. 

Astfel, dacă sub imperiul codului anterior, puteau exista discuţii cu privire la obiectul juridic al 
delapidării, datorită poziţionării acesteia printre infracţiunile de serviciu, acum nu mai exista loc pentru astfel 
de discuţii, scopul incriminării fiind evident. Criteriul era acela al relaţiilor sociale privind avutul obștesc, 
doctrina motivând că, în urma instaurării relaţiilor de producţie socialiste, „avutul obștesc a crescut și s-a dezvoltat 
mereu; totodată, s-au ivit și infracţiunile contra acestui avut, infracţiuni care, prin urmările, frecvenţa și rezonanţa 
lor socială, devin deosebit de periculoase”15. 

În materie de pedepse, se evidenţiază câteva diferenţe. În primul rând, în cazul în care, prin comiterea 
delapidării s-ar fi produs consecinţe deosebit de grave, codul prevedea pedeapsa cu moartea alternativ cu 
închisoarea, o decizie verticală, de altfel, adoptată de legiuitorul de la 1969, permiţând instanţei să aprecieze 
necesitatea condamnării la pedeapsa cu moartea dincolo de anumite praguri patrimoniale sau alte categorii de 
consecinţe, având în vedere și persoana celui care comisese infracţiunea. 

De asemenea, nu exista un sistem de sancţionare gradată, asemănător celui prevăzut sub imperiul 
Codului de la 1936, întrucât paguba nu mai era considerată principalul temei pentru aplicarea unei pedepse ori 
a alteia; astfel, după cum a subliniat și doctrina16, în anumite situaţii, indiferent de cât de mică era întinderea 
prejudiciului, pedeapsa aplicabilă potrivit sistemului sancţionator anterior era considerată insuficientă, prin 
raportare la alte criterii, mult mai importante, cum ar fi antecedentele penale, scopul urmărit de infractor, 
frecvenţa infracţiunilor în paguba avutului obștesc. De asemenea, tentativa nu se mai pedepsea la fel ca și 
infracţiunea continuată, aceasta fiind și opţiunea actualului legiuitor; în schimb, indiferent de forma de 
participaţie, pedepsele se aplicau nediferenţiat. 

Reluând o idee exprimată mai sus, anume că, potrivit unei justiţii nearbitrare, prejudiciul nu mai putea 
constitui singurul criteriu în vederea aprecierii gravităţii consecinţelor delapidării, doctrina a oferit exemple 
de posibile consecinţe care trebuiau luate în considerare, printre care se numără: urmările asupra activităţii 
unităţii păgubite sau chiar asupra unui sector al economiei naţionale, urmările negative asupra raporturilor 
cu alte unităţi sau cu cetăţenii, influenţe negative asupra celorlalţi salariaţi, destinaţia pe care o avea valoarea 
sustrasă, scopul urmărit de infractor, calitatea subiectului infracţiunii, importanţa funcţiei acestuia etc.17 În ceea 
ce privește pedeapsa cu moartea, nu doar pentru infracţiunea de delapidare, ci cu privire la toate infracţiunile, 
începând din 1990 aceasta a fost abolită înlocuită cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă, prin Decretul nr. 6 din 7 
ianuarie 1990; mai mult, prin Constituţia din 1991, legiuitorul român a interzis expres pedeapsa cu moartea, 
ca o garanţie primară a dreptului la viaţă.

O modificare importantă care a privit și infracţiunea de delapidare a fost aceea că, prin Decizia 1 
din 7 septembrie 1993, Curtea Constituţională Română a statuat că „dispoziţiile Codului penal referitoare la 
infracţiunile contra avutului obștesc sunt parţial abrogat, potrivit. Art. 150 alin. 1 din Constituţie și, în consecinţă, 
acestea urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. 4 din Constituţie, bunuri ce 
formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.”18 Decizia Curţii Constituţionale își avea deplina justificare 
prin aceea că aceste două concepte – „obștesc” și „avut obștesc” reprezentau, într-o anumită măsură, temelia 
societăţii socialiste reflectată în plan juridic ca ideologie economică contrară spiritului economiei de piaţă19. 
Mai târziu, prin Legea nr. 140/1996, delapidarea a fost introdusă, de data aceasta printre infracţiunile împotriva 

12  A se vedea A.O. Stoica, op. cit., p. 345.
13  Idem, p. 344.
14  Idem, p. 345.
15  V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, ş.a., Explicaţiile teoretice ale Codului Penal Român, Partea specială, vol. III, Ed. Academiei 

Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, p. 592.
16 A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărîngă, S. Kahane,  A. Nemeş, ş.a., op. cit., p. 149.
17  Ibidem.
18  Decizia 1/7 septembrie 1993 a Curţii Constituţionale a României.
19  Pentru o analiză a conceptului de „obştesc” în literatura de specialitate, a se vedea A. Ungureanu, Conceptul de „obştesc” 

după intrarea în vigoare a Constituţiei, în „Revista de Drept Penal”, nr. 1/1994, p. 39.
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patrimoniului, în cuprinsul art. 215 ind. 1.20 Noul text conferea protecţie nu doar proprietăţii publice, ca până 
atunci, ci și proprietăţii private, recunoscând importanţa acesteia, motiv pentru care delapidarea a și fost așezată 
în rândul infracţiunilor împotriva patrimoniului.

Aceasta a fost forma finală a textului ce incrimina delapidarea, sub imperiul Codul pen. anterior. 
Atragem atenţia asupra a două aspecte: un prim aspect ar fi, după cum s-a subliniat și în doctrină21, faptul că, 
în timp ce începea să se acorde credit proprietăţii private, erau neglijate relaţiile privind administraţia publică, 
întrucât această formă a articolului nu prevedea cu titlu de pedeapsă complementară interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie publică; o altă chestiune ar fi aceea că, în mod surprinzător, până în anul 2014, 
pedepsele prevăzute de legea penală română pentru delapidare au fost foarte mari – de la 1 la 15 ani pentru 
forma simplă și pentru cea agravată – de la 10 la 20 de ani (comparativ, aceasta este și pedeapsa prevăzută 
pentru infracţiunea de omor în formă simplă); considerăm că aceasta e o reminiscenţă a fostului regim și, prin 
urmare, a protejării excesive a unor bunuri făcând parte din proprietatea publică. Cel puţin suspect ni se pare 
însă faptul că, de această dată, protecţia nu era oferită exhaustiv bunurilor din avutul public, ceea ce face cu atât 
mai exagerate aceste limite ale pedepselor.

 II.4. Codul penal din 2014
În ceea ce privește delapidarea văzută prin ochii legiuitorului Codului pen. actual, vom face referire în 

această secţiune doar la câteva aspecte, prin comparaţie cu anumite elemente ale delapidării prezentate și sub 
imperiul celorlalte coduri, restul analizei urmând a fi făcută pe larg în secţiunea următoare a articolului. După 
cum majoritatea doctrinei aprecia ca fiind o soluţie corectă22, infracţiunea de delapidare a revenit în capitolul în 
care îi era locul în mod tradiţional – acela al infracţiunilor de serviciu, așa cum a fost catalogată și sub imperiul 
Codului pen. de la 1936. 

Incriminarea delapidării s-a echilibrat și în ceea ce privește pedepsele aplicabile pentru săvârșirea 
acesteia – de la 2 la 7 ani, limita maximă reprezentând aproximativ jumătate faţă de maximum prevăzut de 
Cod pen. anterior, ceea ce o readuce la o stare de normalitate, și, pe de altă parte, neputând fi criticată ca o 
„lege burgheză”, asemenea prevederilor originare ale Codului pen. de la 1936. Aceste limite de pedeapsă oferă 
o protecţie suficientă atât relaţiilor de serviciu, cât și, în subsidiar, a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor 
însușite, folosite, traficate. O altă modificare importantă este prevederea din teza finală a art. 295 alin. (1), 
teza finală, potrivit căreia delapidarea se pedepsește cu interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie 
publică. Salutăm această soluţie a legiuitorului român, întrucât, deși prin delapidare se protejează acum și 
relaţiile de serviciu din domeniul privat, nefăcându-se distincţie între caracterul public sau privat al bunurilor, 
trebuie să dăm cezarului cele ce sunt ale cezarului, oferind protecţia adecvată relaţiilor de serviciu din domeniul 
publicului, protejând astfel și încrederea cetăţenilor în instituţiile publice.

Concluzionând, se poate aprecia că, în afara de perioada „întunecată” a protecţiei exagerate faţă de 
proprietatea publică, textele de lege care au prevăzut delapidarea au avut un caracter aproximativ echilibrat 
și că, mai mult sau mai puţin, formă delapidării din primul Cod penal român se regăsește în mare parte și în 
reglementarea actuală.

 III. CONŢINUTUL JURIDIC AL DELAPIDĂRII ÎN REGLEMENTAREA ACTUALĂ
 III.1. Obiectul juridic
Valoarea socială principală pe care textul art. 295 urmărește să o protejeze este reprezentată de 

relaţiile de serviciu, conform poziţionării infracţiunii de delapidare în capitolul intitulat „Infracţiuni de 
serviciu”, asigurându-se, în primul rând, o normală desfășurare a serviciului; pe plan secundar, norma vine 
să confere protecţie relaţiilor de natură patrimonială din cadrul raporturilor de serviciu, împotriva faptelor 
de însușire, folosire, traficare a bunurilor persoanei juridice publice ori private – subiect pasiv al infracţiunii, 

20  Art. 215 ind. 1: Însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 15 ani.

În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa e închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

21 A se vedea şi P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, Drept penal. Partea specială. Prezentare comparativă a Noului Cod Penal şi a 
Codului Penal din 1968, vol II., Ed. Universul juridic, 2013, p. 43.

22 Ibidem.



42

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

de către gestionarii sau administratorii acestora23. Anterior, valoarea socială protejată de norma în discuţie 
era patrimoniul, datorită poziţionării sale în cadrul infracţiunilor contra patrimoniului, însă era acceptat în 
literatura de specialitate că există o a doua valoare socială – relaţiile de serviciu, căreia i se aduce protecţie prin 
incriminarea delapidării. Practic, a avut loc o reașezare a acestor două obiecte juridice ale delapidării. Faţă de 
această modificare adusă de legiuitor, se impun anumite observaţii.

 În primul rând, după cum s-a subliniat de multe ori în doctrină, aceasta e o soluţie tradiţională în dreptul 
românesc24, întrucât delapidarea se regăsește printre infracţiunile de serviciu și în Codul pen. din 1936. Apoi, 
amintim faptul că această soluţie, binevenită, de altfel, a fost anticipată de majoritatea doctrinei penale, cu mult 
timp înainte de intrarea în vigoare a Cod pen. Nu doar că acești autori au solicitat în publicaţiile lor reașezarea 
delapidării printre infracţiunile de serviciu, ei au și subliniat constant faptul că relaţiile de serviciu reprezentau 
obiectul juridic secundar al delapidării, atunci când ea era încadrată ca o infracţiune contra patrimoniului, 
potrivit Codului pen. anterior. 

 În contextul acelei calificări nefaste a delapidării ca infracţiune contra patrimoniului, doctrina a 
încercat să vină cu explicaţii care, dacă nu să justifice, să scuze această opţiune a legiuitorului. Spre exemplu, 
un autor afirmă în lucrarea sa că „Stabilirea obiectului juridic principal, prin situarea faptei în cadrul infracţiunilor 
patrimoniale este o opţiune de politică penală. În cazul fostului art. 223, această opţiune se justifică prin importanţa 
excesivă pe care legiuitorul de la 1968 o acorda proprietăţii socialiste (avutul obștesc)”25. Însă, după cum își continuă 
ideea același autor, odată cu declararea ca neconstituţional al titlului IV, privitor la infracţiunile contra avutului 
obștesc, se putea reveni la soluţia tradiţională.

 Considerăm că această opţiune este una dintre cele fericite aduse de Codul pen., din mai multe 
considerente. În primul rând, dacă e să privim modurile de săvârșire a delapidării, vom observa că una dintre ele 
este însușirea, care poate fi identică, în funcţie de circumstanţele speţei, laturii obiective a infracţiunii de abuz 
de încredere sau furt – sustragere, întrucât de cele mai multe ori ea se finalizează prin însușire; apoi, delapidarea 
comisă prin celelalte două modalităţi de comitere – folosirea și traficarea, se va realiza prin sustragere, ca prim 
pas al ajungerii autorului în posesia bunului delapidat, iar dacă se va întâmpla ca acesta să fie un vehicul, vom 
putea fi, practic, în prezenţa laturii obiective a furtului în scop de folosinţă, așa cum e prevăzut de art. 229 alin. 
(1). 

 Prin urmare, dacă am fi susţinut că delapidarea e o infracţiune contra patrimoniului, aveam două opţiuni: 
să acceptăm că ea este un simplu furt, cu toate că acesta ar fi fost săvârșit în circumstanţe speciale (în cadrul 
relaţiilor de serviciu), dar care să nu fie evidenţiate în textul de incriminare, să optăm pentru incriminarea unui 
furt de folosinţă a oricărui bun mobil și să tratăm, eventual, traficarea ca o variantă agravată a folosirii în aceste 
circumstanţe ori să o asimilăm complet modalităţii prin folosire, ignorând activitatea speculativă desfășurată 
de subiectul activ. 

 Considerăm această soluţie cel puţin absurdă, întrucât ea ar trece cu vederea atingerea adusă relaţiilor 
de serviciu și ușurinţa cu care făptuitorul are acces la bunurile pe care le gestionează sau administrează. O a 
doua opţiune ar fi fost aceea de a considera delapidarea o variantă agravată a infracţiunii de furt. De această 
dată nu ar însemna să ignorăm accesul pe care îl are gestionarul la bunurile sustrase – și, deci, sfidarea încrederii 
angajatorului în propriii săi angajaţi – ci ar însemna să afirmăm că, într-o anumită măsură, relaţiile de serviciu 
sunt de o mai mică importanţă spre deosebire de patrimoniu și, deci că ele pot fi subsumate celor privind 
patrimoniul persoanei, ceea ce este fals, în considerarea obiectului complex al delapidării și în considerarea 
limitelor de pedeapsă mai mari prevăzute pentru delapidare. Iar motivul pentru care găsim nepotrivită și 
această a doua opţiune e faptul că delapidarea pur și simplu se poate comite ca un furt, dar consecinţele ei pot 
fi de cele mai multe ori mai grave, nu doar în plan economic, ci și în plan social.

O altă problemă pe care această schimbare o rezolvă este aceea a identificării prejudiciului în cazul 

23 În acelaşi sens, a se vedea Al. Boroi, Drept penal. Partea specială – conform Noul Cod Penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, 
p. 393.

24  A se vedea C. Duvac, Infracţiunile de corupţie şi serviciu din perspectiva Noul Cod penal şi a Codului penal anterior, în „Revista 
de Drept Penal”, nr. 4, anul XX, oct.-dec., 2014, p. 39; P. Ciobanu, D. Bogdan, Noul Cod penal adnotat, Ed. Rosetti Internaţional, 
Bucureşti, 2015, p. 341.

25 V. Cioclei, Drept penal. Partea specială – infracţiuni contra patrimoniului. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2011, p. 140.
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comiterii delapidării prin folosire. Dacă anterior Codului pen. existau nu doar probleme teoretice între autorii 
doctrinei de specialitate, ci și în practică, acum nu mai e necesară dovedirea unui prejudiciu pentru a se putea 
reţine infracţiunea de delapidare, întrucât urmarea imediată a comiterii delapidării e lezarea relaţiilor de serviciu, 
nu a patrimoniului. Afirmaţia trebuie nuanţată. Urmarea imediată va putea fi și aceea a lezării patrimoniului, 
dar acest lucru nu e neapărat necesar pentru reţinerea infracţiunii. Situaţia care ilustrează aceasta e modalitatea 
comiterii delapidării prin folosirea unui bun din gestiune ori administrare.

Astfel, sub imperiul Codului pen. anterior, în literatura de specialitate s-au încercat varii argumente 
pentru a se justifica faptul că folosirea bunului din gestiune sau administrare reprezenta întotdeauna delapidare. 
Dacă uneori autorii s-au oprit la a afirma că orice folosire produce o pagubă, întrucât există o minimă uzură a 
bunului26, alteori aceiași autori au recurs la construcţii care se îndepărtau cu mult de scopul și natura incriminării. 
Astfel, aceștia erau de părere că, indiferent de existenţa ori inexistenţa unui prejudiciu material, avea să se reţină 
delapidarea și în cazul comiterii prin folosire, deoarece simpla sustragere din patrimoniul persoanei juridice, 
chiar dacă nu era efectuată cu scopul însușirii, crea pericolul ca bunul să fie avariat, distrus sau, în cele din urmă, 
însușit de către autorul infracţiunii27. 

Au fost îndreptăţiţi autorii care au combătut această teorie, în considerarea faptului că, în primul rând, 
delapidarea incriminată de legiuitorul de la 1969 era o infracţiune de rezultat și, în plus, prezumţia că bunul 
putea fi însușit ar fi creat o situaţie injustă pentru autor, neconformă cu principiul nullum crimen sine lege28. Se 
poate aduce în discuţie și principiul prezumţiei de nevinovăţie din procedura penală, dar acesta se va referi la o 
nevinovăţie cu privire la una dintre modalităţile de comitere, întrucât, odată ce bunul a fost sustras, dacă nu e 
sigur că acesta va fi însușit, va fi cel puţin folosit ori traficat.

În considerarea pluralităţii obiectului juridic al delapidării – relaţiile de serviciu, dar și, în subsidiar, 
lezarea patrimoniului, delapidarea se numără printre infracţiunile complexe care presupun comiterea unei 
singure acţiuni pentru a se aduce atingere obiectului juridic complex.

 III.2. Obiectul material
În ceea ce privește obiectul material al infracţiunii de delapidare, textul art. 295 stabilește că se au în 

vedere banii, valorile sau alte bunuri, cu condiţia ca oricare dintre acestea să se afle în gestiunea sau administrarea 
autorului. După cum bine s-au pronunţat doctrina și jurisprudenţa, ceea ce interesează pentru a fi întrunite 
condiţiile delapidării, nu este transcrierea operaţiei de predare a bunului către gestionar ori administrator în 
scriptele contabile ale persoanei juridice, ci predarea materială a bunului către autor29. Astfel, între momentul 
predării efective și cel al realizării formalităţilor în acest sens, autorul va comite infracţiunea de delapidare, și 
nu pe cea de furt. Aceasta se explică prin două argumente. 

Primul ar fi al autorilor care susţin teza gestionarului de fapt și care afirmă că, inclusiv atunci când 
vorbim despre un gestionar de fapt, atâta timp cât gestiunea se realizează în temeiul unui contract de muncă, 
angajatul poate fi subiect activ al infracţiunii de delapidare, întrucât nu se poate ignora ușurinţa cu care un 
gestionar de fapt are acces la bunurile pe care le-ar folosi, sustrage, trafica, spre deosebire de orice altă persoană. 

Un al doilea argument îl constituie realitatea că, indiferent de îndeplinirea sau nu a formalităţilor privind 
predarea bunurilor către gestionar, prin folosire, sustragere sau traficarea acestora, se va aduce atingere relaţiilor 
de serviciu, pe care legea penală dorește să le protejeze incriminând aceste acţiuni, nu va avea loc doar o clasică 
prejudiciere a patrimoniului. 

 Prin „bani” se înţeleg bancnotele, moneda metalică, moneda scripturală și alte monede având forme 
și denumiri specifice, care sunt general acceptate pentru schimburi și plăţi. Prin „valori” se înţeleg „hârtiile de 
valoare și înscrisurile de orice fel, care încorporează drepturi a căror valorificare este legată de deţinerea lor, 
cum sunt cecurile, obligaţiuni C.E.C., titlurile de credit, de creanţă, hârtiile de virament, timbrele etc.”30 Prin 

26 A se vedea V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 100.

27 V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu aflabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 119.

28 O. Loghin, T. Toader, op. cit., p. 222.
29 A se vedea P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, op. cit., p. 44.
30 Gh. Mateuţ, Consideraţii teoretice şi practive privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidarea în actuala reglementare, 

în revista „Dreptul”, nr. 10/2002, p. 110.
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expresia „alte bunuri” se înţelege orice alt bun având valoare economică și cu privire la care autorul exercită 
gestiunea sau administrarea. Se impune aici menţiunea că bunurile trebuie să fie mobile pentru a putea fi 
susceptibile de sustragere, dar că poate fi vorba și de bunuri imobile care, prin sustragere, devin mobile, după 
cum bine s-a punctat în doctrină.31 

 Același autor a oferit patru criterii care pot certifica dacă un bun poate deveni obiect material al 
delapidării: existenţa materială, valoarea economică, o anumită situaţie juridică – apartenenţa la patrimoniul 
persoanei juridice, dar și apartenenţa la masa bunurilor gestionate sau administrate de către făptuitor.32 
Cu privire la criteriul apartenenţei bunului la patrimoniul persoanei juridice, s-a exprimat în literatura de 
specialitate și o opinie contrară. Astfel, în condiţiile în care a fost unanim acceptat atât de către doctrină33, cât și 
în jurisprudenţă faptul că inclusiv plusurile din gestiune și bunurile ajunse din eroare în patrimoniul persoanei 
juridice (și, în general, bunurile ajunse pe cale ilicită în patrimoniul persoanei juridice), pentru a fi întrunit 
conţinutul constitutiv al delapidării e necesar doar ca făptuitorul să le aibă în gestiune în cadrul relaţiilor de 
serviciu cu persoana juridică vătămată34; prin urmare, sustragerea unui bun ajuns din eroare în patrimoniul sau 
în gestiunea autorului poate constitui delapidare35.

 O altă problemă ridicată de doctrină este dacă delapidarea prin folosire poate avea ca obiect material 
doar bunuri neconsumptibile sau și bunuri consumptibile. Aici, doctrina s-a scindat în două opinii. 

 O primă opinie este că ideea de folosinţă se referă doar la bunuri neconsumptibile, întrucât cele 
consumptibile, prin consumare, au ca rezultat final însușirea lor de către autor și că restituirea unor bunuri de 
același fel nu ar reprezenta decât o reparare a pagubei36. 

 Opinia contradictorie, care este și cea majoritară, s-a exprimat în sensul în care atât timp cât legea 
nu face această distincţie, orice fel de bun poate fi obiect material al delapidării prin folosire, dacă intenţia 
autorului nu a fost aceea de însușire. Întrebarea nu e lipsită de importanţă practică, având în vedere problema 
stabilirii momentului de la care curg dobânzile pentru a se individualiza prejudiciul creat37. 

 În considerarea importanţei laturii subiective a infracţiunii în general, vom înclina spre cea de-a doua 
opinie, întrucât nu poate fi ignorată intenţia autorului din această ipoteză de a aduce bunuri de același fel înapoi 
în patrimoniul subiectului pasiv, înlocuindu-le astfel pe cele pe care le-a sustras iniţial și nu găsim justificat ca 
această ipoteză să fie diferită de aceea în care autorul readuce bunul neconsumptibil în patrimoniul subiectului 
pasiv. În contextul în care Codul pen. poziţionează delapidarea în cadrul capitolului „Infracţiuni de serviciu”, se 
ridică întrebarea dacă mai e necesar ca bunurile incluse în categoria „alte bunuri” să aibă o valoare economică, 
în considerarea faptului că anterior actualului cod, pentru reţinerea delapidării era necesar să se dovedească un 
prejudiciu, întrucât aceasta era o infracţiune contra patrimoniului. În pofida acestei schimbări justificate, de 
altfel, considerăm că și sub imperiul actualei reglementări este necesar ca bunurile folosite, sustrase, traficate 
să aibă o minimă valoare economică, întrucât relaţiile de serviciu vor fi totuși afectate prin intermediul unei 
pierderi patrimoniale în contextul comiterii delapidării, nu doar prin lezarea încrederii; faptul că vorbim despre 
folosire, însușire sau traficare în contextul relaţiilor de serviciu funcţionează ca agravantă a prejudicierii unui 
patrimoniu în contextul relaţiilor de serviciu și în niciun caz nu am putea susţine că există ori vreo prejudiciere 
a relaţiilor de serviciu, ori a patrimoniului, în subsidiar, dacă autorul faptei va folosi, sustrage sau trafica anumite 
bunuri fără valoare economică (ex. hârtie folosită, pixuri folosite). Apreciem că în aceste cazuri vor funcţiona 
același raţionamente utilizate în cazul infracţiunii de furt, fiind vorba tot de sustragere ca latură obiectivă a 
infracţiunii.

De asemenea, cu privire la apartenenţa la masa de bunuri gestionată de autor, ridicăm următoarea 
întrebare: în situaţia în care autorul va comite, asupra aceluiași patrimoniu, atât acte de sustragere cu privire 
la bunuri ce fac parte din sfera sa de gestiune, cât și cu privire la bunuri oarecare, pe care nu le gestionează, ce 

31  În acest sens, Al. Boroi, op. cit., p. 394.
32  Ibidem.
33  A se vedea V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea ş.a., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Ed. Academiei, 

Bucureşti, 1971, p. 579; C. Barbu, Delapidarea şi furtul în paguba avutului obştesc, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 56.
34  În acest sens, V. Cioclei, op. cit., p. 139.
35  Idem, p. 139.
36  În acest sens, T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Codul penal al Republicii Socialiste 

România comentat şi adnotat. Partea specială, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclipedică, Bucureşti, 1975, p. 371.
37 A se vedea Gh. Mateuţ, op. cit., p. 111.
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infracţiune se va reţine în sarcina sa? În interpretarea strictă a dispoziţiilor din actuala reglementare, încadrarea 
juridică va fi de delapidare cu privire la sustragerea bunurilor gestionate de autor și furt cu privire la bunurile pe 
care acesta nu le avea în gestiune. Privind, însă, la soluţia rezultantă, considerăm că ea ar fi injustă; se va reţine 
un concurs de infracţiuni între infracţiunea de delapidare și cea de furt, prevăzută de art. 208 Cod pen., ceea ce 
ar conduce la o pedeapsă mult mai mare. 

Dacă autorul ar fi comis actele de sustragere doar cu privire la bunuri aflate în gestiunea sa, faptele sale 
ar fi fost încadrate pe textul art. 295, care este o infracţiune mai gravă decât cea prevăzută de art. 208, fapt 
relevat și de limitele de pedeapsă ale celor două infracţiuni. Prin urmare, nu ar fi justificat ca, pentru concursul 
cu actele de executare aparţinând unei infracţiuni mai puţin grave, autorul să primească o pedeapsă mai mare 
decât dacă ar fi comis doar acte de executare specifice delapidării – infracţiune mai aspru sancţionată, motiv 
pentru care considerăm că, dată fiind latura obiectivă identică, în sarcina autorului se va reţine doar infracţiunea 
de delapidare.

 III.3. Subiectul activ. Participaţia
În varianta de bază, conform art. 295, subiectul activ al infracţiunii de delapidare este unul calificat, 

aceasta neputând fi comisă decât de către un funcţionar public sau de orice persoană care exercită un serviciu 
de interes public, pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori 
supravegherii acestora, cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, potrivit art. 175 alin. (2); în 
doctrină acesta poartă denumirea de „funcţionar public asimilat”38; suntem, după cum s-a subliniat în doctrină, 
în prezenţa unei duble calificări, întrucât funcţionarul trebuie să fie și administratorul sau gestionarul bunurilor 
care constituie obiectul material al delapidării39. Spre deosebire de vechea reglementare a delapidării, noua 
reglementare cunoaște o extindere în privinţa subiectului activ, astfel: potrivit art. 308, va fi subiect activ al 
delapidării și așa-zisul funcţionar privat, determinat ca orice persoană care exercită cu sau fără remuneraţie o 
însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei 
persoane juridice.

Astfel, în primul rând, constatăm că nu doar salariatul persoanei juridice ar putea fi subiect activ al 
delapidării, tipic reglementărilor din C. muncii, ci și o persoană care prestează activităţi de gestionare sau 
administrare în temeiul unei convenţii civile ori un simplu voluntar, nemaifiind impuse raporturi contractuale 
de dreptul muncii între autor și persoana juridică. În contextul formulării nefericit de generale a art. 308, 
literatura de specialitate a identificat problemele care ar putea apărea în cazul unei interpretări extensive a 
acestui articol, care pare a fi cea dorită de legiuitor, cât și pe cele ale unei interpretării restrictive. 

În literatura de specialitate s-au semnalat deja aceste inconveniente40, arătându-se că interpretarea largă 
pe care a sugerat-o legiuitorul ar putea avea rezultate absurde, în sensul în care o persoană care nu este angajată 
în niciun fel de raport legal ori contractual faţă de o persoană juridică, dar exercită atribuţii de administrare ori 
gestionare în cadrul acesteia (și, bineînţeles, cu condiţia ca persoana juridică să aibă cunoștinţă de exercitarea 
acestor activităţi), ar putea fi trasă la răspundere pentru fapta de delapidare, ea fiind, în fapt, o persoană care 
„exercită o activitate neremunerată”. 

Suntem de părere că interpretarea restrictivă propusă de aceiași autori, deși pare a face abatere de 
la textul incriminat în norma de la art. 308, este una mai potrivită, mai previzibilă și evită situaţia în care 
s-ar ajunge la soluţii aberante. Aceștia sugerează că însărcinarea ar trebui interpretată în sensul în care între 
subiectul activ și persoana juridică prejudiciată e necesară existenţa unui raport de subordonare, specific celui 
din dreptul muncii, ceea ce ar conduce la soluţia pe care o oferea de fapt vechea reglementare a delapidării 
comise de funcţionarii privaţi. Nu credem, totuși, că practica se va orienta în sensul acestei interpretări, întrucât 
ea se îndepărtează cu mult faţă de prevederile normei, iar „precizarea legiuitorului conform căreia îndeplinirea 
însărcinării poate fi remunerată sau neremunerată nu ar mai avea sens”41, întrucât raporturile de muncă impun 
existenţa unei remuneraţii. Se sugerează, prin urmare, să se revină la condiţia ca subiectul activ să fie salariat 

38  G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. M. Vasile, Codul penal. Comentarii pe articole, 
Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, p.295.

39 A se vedea T. Toader, M.I. Michinici, R. Răducanu ş.a.,  Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2014, p. 219.
40 În acest sens, a se vedea S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod Penal. Partea specială. Analize, explicaţii, comentarii. 

Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 406-407.
41 Ibidem.
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potrivit unui contract de muncă, prevăzută de Codul pen. În definitiv, inclusiv titlul capitolului – „Infracţiuni 
de serviciu” sugerează relaţia de prepușenie pe care subiectul activ al delapidării – în cazul nostru – o vatămă 
prin acţiunile sale.

Tot referitor la dificultăţile de interpretare create de art. 308, dorim să mai semnalăm încă o problemă 
ce s-ar putea ivi în practică. În contextul unei posibile interpretări extinse în ceea ce privește subiectul activ 
prevăzut de acest articol, „orice persoană care exercită orice însărcinare” în cadrul unei persoane juridice, care 
are atribuţii de gestiune ori administrare, ne-am putea afla inclusiv în prezenţa gestiunii ori a administrării de 
către o persoană juridică. 

Având în vedere faptul că gestiunea frauduloasă poate fi comisă și de către o persoană juridică și, deci, se 
acceptă gestionarea de către o persoană juridică, iar art. 308 nu impune ca „orice persoană” gestionară să fie una 
fizică și nici nu se completează, în această formă a codului cu o definiţie a funcţionarului privat, în baza unei 
interpretări largi a textului de lege la care facem referire și în condiţiile actuale, care nu impun existenţa unui 
contract de muncă între subiectul activ și cel pasiv, s-ar putea ajunge la o formă de delapidare complet nouă, 
comisă de o persoană juridică având în gestiune ori administrare bunurile persoanelor prevăzute la art. 308. 

Există autori care au încurajat, chiar și înainte de intrarea în vigoare a Codului pen, extinderea răspunderii 
persoanei juridice către o răspundere generală, în considerarea faptului că, inclusiv sub imperiul Cod pen. 
anterior, aceasta era preponderant o răspundere generală în detrimentul unei răspunderi speciale, însă libertatea 
incriminării nu era atât de largă atunci când se punea problema existenţei unui subiect activ special, afirmând, 
cu titlu de exemplu, că delapidarea ar putea fi comisă inclusiv de o persoană juridică, dar că impedimentul 
răspunderii persoanei juridice în acest sens îl reprezenta tocmai formularea restrictivă a fostului art. 215 ind. 
1, care cerea ca infracţiunea să fie comisă de un funcţionar42; ei bine, această piedică nu mai există în prezent, 
în ceea ce privește actualul art. 308, subzistând totuși cerinţa unei relaţii de prepușenie, sugerată prin sintagma 
„în serviciul” . Presupunem, totuși, că practica instanţelor nu se va îndepărta atât de mult de sensul tradiţional 
al delapidării  și că va urma, deci, soluţii care să păstreze într-o anumită măsură ceea ce deja s-a consacrat, prin 
care va proceda la condamnări pentru infracţiunea de delapidare în forma atenuată doar împotriva persoanelor 
fizice – funcţionari privaţi, într-un sens cât mai apropiat de cel al funcţionarului privat reglementat de vechiul 
Cod penal.

În contextul modificării produse de art. 308 care incriminează, printre altele, actele de executare specifice 
delapidării, comise de către o persoană care nu e funcţionar public, dar care, permanent sau temporar, cu sau 
fără remuneraţie exercită o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane juridice sau al unei persoane 
fizice prevăzute de art. 175 alin. 2, s-a pus întrebarea dacă acest articol incriminează o infracţiune autonoma sau 
dacă reprezintă o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă ori o formă atenuată a infracţiunii de delapidare. 

Controversa nu era doar una de natură teoretică, stârnind probleme de natură jurisprudenţială, în sensul 
că nu se putea stabili dacă termenul de prescripţie este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. 1 lit. d) C. pen. – potrivit 
limitelor reduse de pedeapsă sau de 8 ani, corespunzător limitelor prevăzute de lege pentru forma de bază. 
Printr-o decizie a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a Înaltei Curţi 
de Casaţie și Justiţie43, s-a statuat că dispoziţiile art. 308 nu prevăd o infracţiune de sine stătătoare, structura 
normei neavând o configuraţie proprie, ci se face trimitere la dispoziţiile cuprinse de alte norme, printre care 
și cele prevăzute de art. 295, ceea ce împiedică art. 308 să se constituie ca o  infracţiune distinctă, întrucât ea 
nu este o normă completă. De aceea, art. 308 nu poate funcţiona independent, ci doar în strânsă legătură cu 
normele de incriminare la care dispoziţiile sale fac referire. 

Prin urmare, infracţiunea de delapidare, prevăzută de art. 295 va constitui infracţiunea-tip, reprezentând 
forma de bază a delapidării, iar art. 308 – varianta atenuată a infracţiunii, fapt ce reiese atât din limitele de 
pedeapsă reduse, cât și din gradul de pericol social mai redus în comparaţie cu delapidarea în formă de bază, 
determinat de calitatea subiectului activ44. În ceea ce privește calcularea termenului de prescripţie a răspunderii 
penale, instanţa supremă a stabilit prin aceeași decizie că acesta se va stabili prin raportare la pedeapsa prevăzută 
de art. 295 coroborat cu art. 308 alin. (2), fiind deci de 5 ani, conform art. 154 alin. (1) lit. d).

42 Pentru o detaliere a argumentării în acest sens, A. R. Ilie, Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a 
persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, în „Curierul Juridic”, nr. 4/2009, p. 237.

43 Decizia Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al ÎCCJ nr. 1/2015.
44  A se vedea Gh. Bică, D. L. Bică, Delapidarea în Noul Cod penal, în „Revista de Drept Penal”, nr. 1/2014, p. 21.
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În plus faţă de calitatea de funcţionar public sau privat, subiectul activ trebuie să aibă și calitatea de 
administrator sau gestionar al bunurilor ce fac obiectul infracţiunii. Trebuie făcută distincţia între calitatea de 
administrator și cea de gestionar, întrucât, în timp ce primul are doar un „contact virtual juridic”45 cu bunurile 
pe care le administrează, definit de actele de dispoziţie efectuate asupra acestora, cel de-al doilea are contact 
nemijlocit cu bunurile, contact material determinat tocmai de atribuţiile sale de primire, păstrare sau eliberare 
a bunurilor. 

Calitatea de gestionar este definită de art. 1 al Legii nr. 22/1969 ca fiind aceea de angajat al unei autorităţi, 
instituţii publice sau al unui agent economic, care are ca principale atribuţii de serviciu primirea, păstrarea și 
eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa ori deţinerea agentului, a autorităţii ori a instituţiei. După 
cum s-a subliniat în doctrină, legea amintită fusese adoptată pentru a asigura protecţie proprietăţii socialiste, 
protecţie care, după cum am văzut și în introducerea din capitolul I, era una exagerată; în această lege își are 
rădăcinile teza „gestionarului de fapt”, care a fost apoi preluată de către doctrină și jurisprudenţă și conform 
căreia angajatul care îndeplinește atribuţii de gestiune fără a avea în drept această calitate, va răspunde ca un 
adevărat gestionar46. 

În ciuda acestei corecte observaţii, ne surprinde faptul că unul dintre autorii amintiţi mai sus aproba 
incriminarea delapidării comise de către gestionarul de fapt47, când aceasta provenea de la o reglementare 
represivă de factură comunistă; cu atât mai surprinzător e că această poziţie a fost adoptată cu majoritate în 
doctrină. Unii dintre aceștia considerau că teza gestionarului de fapt trebuie totuși analizată și aplicată cu 
prudenţă, în sensul în care nu în orice condiţii o persoană poate fi trasă la răspundere ca gestionar; astfel, pentru 
a putea fi subiect activ calificat al delapidării, era necesar ca persoana juridică – subiect pasiv să aibă cunoștinţă 
despre exercitarea în fapt a activităţii de gestionare, întrucât în situaţia contrară activităţile de gestionare nu 
puteau avea înţelesul unor însărcinări48. Considerăm așadar adecvată cealaltă opinie, minoritară atât în doctrină, 
cât și în practică sub imperiul Codului pen. anterior, potrivit căreia asimilarea gestionarului fapt unui gestionar 
de drept în sensul art. 295 reprezintă o analogie în defavoarea inculpatului.49 

În orice caz, apreciem că, în actuala reglementare problema gestionarului de fapt ar putea fi considerată 
rezolvată, cel puţin în cazul variantei-tip a delapidării, datorită definiţiei funcţionarului public prevăzute de art. 
175; spre deosebire de fostul art. 145 care definea funcţionarul public ca fiind orice persoană care exercita „cu 
orice titlu” o însărcinare, Codul pen. stabilește că funcţionar public va fi persoana care exercită „cu titlu”, iar nu 
cu „orice titlu”50, adică în temeiul oricărui fel de dispoziţie, verbală sau scrisă, ori inclusiv din proprie iniţiativă. 
Deși formularea art. 308 pune piedici în susţinerea acestei soluţii, considerăm că, în condiţiile în care norma-tip 
– cea prevăzută la art. 295, prin formularea sa, completată cu art. 175, incriminează fapta funcţionarului de drept 
și a gestionarului de drept și, pentru identitate de raţiune, ar trebui ca varianta atenuată – art. 308, să funcţioneze 
potrivit aceluiași raţionament. Astfel, indiferent de interpretarea restrictivă sau extensivă a formulării art. 308, 
despre care am discutat mai sus, instanţele ar trebui să interpreteze textul în sensul că însărcinarea „de orice 
natură” nu se referă la existenţa ori la lipsa calităţii de gestionar de drept, ci la raportul dintre persoana juridică 
ori cea fizică prevăzută la art. 175 alin. (2) și subiectul activ prevăzut de art. 308, în lipsa unui astfel de raport, 
neputându-se discuta despre un funcţionar privat veritabil. Credem, totuși, că acest raport ar trebui să facă 
referire explicit și la atribuţiile de gestionare ale persoanei care exercită acte de gestionare, pentru ca aceasta să 
poată fi subiect activ al delapidării, pentru întrunirea condiţiei de previzibilitate a normei penale și pentru a 
se evita interpretări defavorabile inculpatului. Astfel, de lege ferenda, exercitarea cu titlu ar trebui să se refere și 
la calitatea de gestionar a persoanei, dincolo de preexistenţa unui contract de muncă sau a unul contract civil, 
spre exemplu, între părţi. De subliniat este și sintagma “în serviciul”, care întregește argumentarea pe care am 
oferit-o, afirmând, încă o dată, preexistenţa unui raport, acela fiind de “serviciu”, de prepușenie. Această soluţie 

45  Al. Boroi, op. cit., p. 393.
46  În acest sens, S. Bogdan, Drept penal. Partea specială, ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 276; V. Cioclei, 

Drept penal. Partea specială – infracţiuni contra patrimoniului. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 140.
47  V. Cioclei, op. cit., p. 142.
48  Al. Boroi, op. cit., p. 396.
49  S. Bogdan, op. cit., p. 276; Gh. Mateuţ, Consideraţii teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de 

delapidare în actuala reglementare, în revista „Dreptul”, nr. 10/2002, p. 97.
50  P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, op. cit., p. 48.
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s-ar raporta în mod corect și la principiul previzibilităţii normei penale. 
Apoi, referitor la calitatea de angajat (sau la lipsa ei), aducem în discuţie și faptul că Legea nr. 22/1969, 

inclusiv în forma sa iniţială, dar și în cea actuală, prevedea că angajatul care nu avea ca atribuţii principale pe cele 
de primire, păstrare și eliberare – precum gestionarul, avea să răspundă precum un gestionar, important fiind în 
în acest context faptul că până și legiuitorul socialist a limitat această arie a răspunderii pentru gestionarea de 
fapt doar cu privire la persoanele angajate, neextinzând-o și cu privire la orice persoană, care ar fi exercitat acele 
sarcini, inclusive fără remuneraţie. Prin urmare, cu atât mai mare e surprinderea că legiuitorul actual a extins 
atât de mult sfera gestionarilor, oferind practic o protecţie nelimitată persoanelor prevăzute la art. 175 alin. (2) 
Cod pen. și persoanelor juridice. 

Apreciem că această protecţie nu doar că încalcă într-o anumită măsură previzibilitatea aplicării normei 
și a raporturilor juridice dintre un voluntar sau un practicant neplătit, spre exemplu, și o persoană juridică 
privată; ci intenţia legiuitorului pare a fi aceea de a sancţiona și persoanele fizice cu care persoana juridică nu 
a încheiat un contract individual de muncă și care efectuează activităţi de gestionare, protecţia fiind orientată 
greșit, întrucât acest mecanism de sancţionare nelimitată ar putea avea repercursiuni grave și asupra (ne)
încheierii contractelor individuale de muncă, încurajându-i pe operatorii economici să găsească modalităţi 
de a eluda prevederile în materie de dreptul muncii, ei fiind conștienţi de faptul că persoanele pe care le vor 
însărcina implicit sau explicit cu atribuţii de gestionare vor putea răspunde oricum pentru acestea, datorită 
prevederilor extensive din material delapidării, potrivit art. 308 Cod pen. 

Așadar, de lege ferenda, considerăm că legiuitorul român ar trebui să reevalueze definiţia subiectului 
activ prevăzut pentru forma atenuată a delapidării, în sensul restrângerii acestei arii a gestionarilor și a 
administratorilor, ea nejustificând avantajul acordat persoanelor juridice private și a celor prevăzute la art. 175 
alin. (2) Cod pen. Din aceeași discuţie, referitoare la extinderea calităţii subiectului activ, se ridică și întrebarea 
dacă, în contextul unei generalizări atât de mari, mai poate fi vorba despre un veritabil subiect special al 
infracţiunii de delapidare, în ceea ce privește forma atenuată a acesteia. 

Răspunsul e departe de a fi unul tranșant.  Pentru a-l putea oferi, ne vom servi de un exemplu care, aparent, 
nu are nicio legătură cu materia. În dreptul comercial, au existat două criterii de identificare a comercianţilor: 
criteriul subiectiv, potrivit căruia comerciantul era acea persoană care putea desfășura acte de comerţ doar 
ulterior dobândirii  acestei calităţii special, prin înscriere; și un criteriu obiectiv, potrivit căruia comerciant 
devenea orice persoană care înfăptuia acte de comerţ. În funcţie de reglementările din variile perioade ale 
dreptului comercial, legiuitorul a ales un criteriu sau altul, în prezent, predominând cel subiectiv. Acum, vom 
aplica această discuţie și în materia delapidării. În pofida faptului că ar părea ca nu mai e vorba de o astfel de 
calificare, potrivit discuţiilor din prezenta lucrare –  deoarece momentan textul de lege s-a îndepărtat cu mult 
de instituirea unui subiect activ special din punct de vedere subiectiv, neavând o calitate conferită printr-un 
act ce îi stabilește însărcinările – totuși, în prezent, vom fi în continuare în prezenţa unui subiect activ special, 
doar că el se va stabili potrivit unor criterii obiective, reprezentate de exercitarea în fapt, astfel că ajungem la 
concluzia că actualul legiuitor a preluat din doctrina și jurisprudenţa anterioare Codului pen., teza gestionarului 
de fapt, ridicând-o la nivel de reglementare. Cu toate acestea, se va avea în vedere faptul că exercitarea în fapt 
trebuie să se realizeze în serviciul persoanelor care pot fi subiecţi pasivi ai delapidării, ceea ce sugerează o 
relaţie de prepușenie, acesta fiind criteriul major de diferenţiere dintre delapidare și gestiunea frauduloasă, în 
noua reglementare; această discuţie, referitoare la posibilele confuzii dintre cele două infracţiuni, va fi reluată 
în cadrul următorului capitol.

În ceea ce privește activitatea gestionarului, aceasta implică primirea, păstrarea și eliberarea unor bunuri. 
Însărcinarea de a primi bunurile nu necesită explicaţii din punctul nostru de vedere, ea presupunând simpla 
luare în primire a acestora. Păstrarea bunurilor presupune activităţi care asigură păstrarea integrităţii bunurilor, 
mutarea acestora, întocmirea anumitor documente și evidenţe cu privire la acestea. Facem precizarea că, în 
absenţa unor activităţi de sustragere ale gestionarului, ci eventual din cauza neglijenţei acestuia, dacă vor lipsi 
bunuri din gestiune, acesta va putea fi tras la răspundere nu pentru delapidare, ci pentru neglijenţă în serviciu. 
Eliberarea bunurilor presupune predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptăţite. Se remarcă, deci, faptul 
că gestionarul este în posesia bunurilor, dar nicio prerogativă dintre cele enumerate mai sus nu îi permite 
acestuia să efectueze acte de dispoziţie cu privire la bunuri. Nu de puţine ori s-a atras atenţia în literatura de 
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specialitate51 că trebuie făcută distincţia între un veritabil gestionar, căruia nu îi lipsesc prerogativele de primire, 
păstrare și eliberare a bunurilor, și un simplu păzitor sau transportator al bunurilor, care ar putea fi în contact 
direct cu bunurile prin manipularea acestora, manipulare ce se va concretiza de cele mai multe ori în temeiul 
păzirii sau transportării acestora. 

Prin urmare, atunci când paznicul ori transportatorul bunurilor va comite acte de sustragere, el nu va 
răspunde pentru delapidare, ci pentru infracţiunea de furt sau, eventual, de abuz de încredere, în funcţie de 
circumstanţele speţei; de asemenea, persoana care ia în primire anumite bunuri în scopul protecţiei fizice, de 
exemplu (haine, mănuși, cască de protecţie) nu va răspunde pentru delapidare, ci pentru abuz de încredere52. O 
altă problemă ce reiese din prevederile Legii nr. 22/1969 este aceea că, prin interpretarea articolelor 24-2653 și, 
în plus, printr-o practică constantă a instanţelor, consacrată de Plenul fostului Tribunal Suprem54, s-a instituit 
o prezumţie de culpă în sarcina gestionarului, astfel că, în cazul în care se vor constata lipsuri în gestiunea 
acestuia, se va considera cu titlu de prezumţie relativă că lipsurile i se datorează gestionarului, fiindu-i angajată 
răspunderea în acest sens, în cazul în care gestionarul însuși nu va proba că nu activităţii sale defectuoase i se 
datorează lipsa constatată în gestiune. 

În condiţiile în care fapta gestionarului de a își însuși, de a folosi ori de a trafica bunuri ale instituţiei 
publice, ale persoanei juridice sau ale persoanelor prevăzute la art. 175 alin. 2, constituie infracţiunea de 
delapidare, s-a pus de nenumărate ori în practică întrebarea dacă prezumţia de culpă instituită potrivit Legii 
gestionarului nu s-ar extinde și cu privire la răspunderea penală a acestuia faţă de persoana căreia îi gestionează 
bunurile. De aceea, nu o singură dată, ci de numeroase ori Curtea Constituţională Română a fost chemată 
să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestor articole, problema ridicată în principal fiind aceea că, prin 
prezumţia de culpă instituită de legea specială a gestionarului, coroborată cu prevederile din Codul penal, s-ar 
încălca principiul prezumţiei de nevinovăţie, consacrat nu doar prin normele de procedură penală de la vremea 
respectivă, ci și prin prevederile constituţionale ale art. 23 din legea supremă, care stabilește că orice persoană 
va fi considerată nevinovată până la rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare. 

Cu privire la această excepţie de neconstituţionalitate, Curtea a apreciat că dispoziţiile atacate cu 
excepţia nu încalcă prevederile constituţionale, întrucât, deși ele instituie o prezumţie culpă, care va putea angaja 
răspunderea gestionarului în cazul în care acesta nu răstoarnă prezumţia, aceasta va opera strict pe tărâm civil, 
nedepășind limitele acestei răspunderi, către o răspundere penală. Pe de altă parte, Curtea a subliniat și faptul 
că, referitor la prezumţia de nevinovăţie, aceasta este consacrată exclusiv cu referire la răspunderea penală, fapt 
care reiese implicit din textul art. 23 alin. (11) din Constituţie55, ceea ce rezultă și din formularea alineatului 
amintit – hotărârea de condamnare”, condamnat putând fi doar printr-o hotărâre penală, dar și din denumirea 
marginală a art. 23 – “libertatea individuală” care, în mod evident, face referire doar la procesele penale, cele de 
orice altă natură neputând pune în discuţie libertatea individului; pentru aceste considerente, Curtea a apreciat 
că prevederile în materie penală nu pot fi un obstacol în crearea de către legiuitorul civil a altor prezumţii de 
culpă, întrucât în procesul civil părţile se află pe o poziţie de egalitate nejuridică, niciuna neavând dreptul de a 
beneficia de o așa-zisă prezumţie de nevinovăţie civilă56. 

În plus, Curtea a mai subliniat că prevederile atacate reglementează răspunderea gestionarului cauzată 
prin pagube ce nu constituie infracţiuni57. Ca argument care să susţină deciziile Curţii ar mai fi și faptul că, în 

51 A se vedea T. Toader, M. I. Michinici, R. Răducanu ş.a., op. cit., p. 219.
52  Gh. Mateuţ, op. cit., p. 99.
53  Art. 24. Angajaţii răspund material, potrivit codului muncii şi prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în 

gestiuni prin fapte ce nu constituie infracţiuni.
Art. 25. Gestionarul răspunde integral faţă de agentul economic, autoritatea sau instituţia publică pentru pagubele pe care le-a 

cauzat în gestiunea sa.
Art. 26. Gestionarul răspunde integral şi în cazul în care atribuţiile sale, fiind exercitate, potrivit dispoziţiilor legale, de un 

delegat sau de o comisie, se constată o pagubă, fără a se putea stabili că aceasta s-a produs în absenţa gestionarului.
54 Pentru tratarea detaliată a acestui aspect, a se vedea Decizia de îndrumare nr. 1/16 februarie 1976 a Plenului Tribunalului 

Suprem.
55 Conţinutul art. 23 alin. 11 este următorul: Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana 

este considerată nevinovată.
56 Curtea Constituţională a României s-a pronunţat de mai multe ori în acest sens, unele dintre deciziile pronunţate fiind: 

Decizia nr. 1156/28 septembrie 2010; Decizia nr. 548/18 octombrie 2005.
57 Decizia nr. 446/26 octombrie 2004.
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practica instanţelor, părţile au apelat la această prezumţie atunci când s-au adresat instanţelor civile, nepunând 
în discuţie caracterul penal al faptei administratorului58. 

Referitor la calitatea de administrator, după cum am menţionat mai sus, aceasta e diferită de aceea de 
gestionar, caracterizându-se prin atributele de dispoziţie juridică pe care administratorul le are la îndemână 
asupra bunurilor. El ocupă de obicei funcţii de conducere, cum ar fi aceea de director, director adjunct, contabil-
șef, inginer-șef, consilier etc.59 De cele mai multe ori, administratorul nu va avea un contact material cu bunurile, 
însă, după cum s-a atras atenţia în literatura de specialitate60, o astfel de manipulare nu implică neapărat faptul 
că el devine gestionar; spre exemplu, în temeiul unei însărcinări ori din proprie iniţiativă, acesta poate efectua 
acte de gestiune. 

Conform unei clasificări din literatura de specialitate, infracţiunile cu subiect activ special pot fi proprii 
– faptele prevăzute de legea penală care, în absenţa calităţii speciale a subiectului activ, nu prezintă caracter 
infracţional și improprii – cele care prezintă caracter infracţional (dar atenuat sau agravat) și în absenţa calităţii 
speciale61. Clasificarea prezintă importanţă în contextul unei discuţii privind delapidarea, întrucât, în funcţie 
de natura bunurilor sustrase, aceasta va putea constitui abuz de încredere, furt, în cazul sustragerii în scopul 
însușirii sau furt de folosinţă, în situaţia sustragerii temporare, în scopul folosirii (cu condiţia ca bunurile 
folosite să fie dintre cele menţionate la art. 230), atunci când funcţionarul nu va avea în administrare bunurile 
sustrase. Realizarea acestei departajări este cu atât mai necesară cu cat ne aflăm în situaţia în care actele de 
executare sunt comise în participaţie, de către mai multe persoane, dintre care unele dintre ele nu au calitatea 
de funcţionar care gestionează ori administrează bunurile. 

Delapidarea poate fi comisă, în principiu, în oricare dintre formele de participaţie. Pentru întrunirea 
elementelor complicităţii sau ale instigării nu e necesar ca acești participanţi să aibă calităţile speciale cerute 
de norma de incriminare pentru subiectul autor. Suntem de acord cu afirmaţia exprimată de literatura de 
specialitate, potrivit căreia infracţiunile caracterizate de un subiect activ calificat nu pot fi comise în coautorat 
decât dacă toţi făptuitorii au calitatea cerută de lege62; astfel, delapidarea va putea fi comisă în coautorat doar 
dacă ambii făptuitori vor avea ambele calităţi cerute de lege – funcţionar (public sau privat – persoană care 
îndeplinește un serviciu) și administrator ori gestionar.  

Cu toate acestea, nu putem fi de acord cu opinia acelorași autori care, în continuare, arată că făptuitorul 
îndeplinind cerinţele subiectului activ calificat va fi autor al delapidării, iar ceilalţi participanţi care, deși au comis 
acte de executare, vor fi consideraţi complici ai infracţiunii, teză susţinută și de alţi doctrinari63. Dezacordul 
cu privire la această opinie se datorează faptului că așa-zișii complici au săvârșit, în ipoteza prezentată, acte de 
executare ale infracţiunii, iar complicii, conform art. 48 Cod pen., înlesnesc sau ajută la săvârșirea infracţiunii, 
însă nu comit acte de executare, ceea ce i-ar transforma în autori sau coautori. 

Opiniile sunt împărţite însă în doctrină cu privire la această problema; prin urmare, găsim întemeiate 
susţinerile autorilor conform cărora actele de executare comise de o persoană care nu îndeplinește calitatea de 
subiect activ calificat, nu vor dobândi un caracter accesoriu, ci se vor constitui ca infracţiuni distincte64, cum ar 
fi în cazul paznicului bunurilor. În cazul delapidării, aceste acte vor fi specifice infracţiunii de furt sau, după caz, 
de abuz de încredere, întrucât respectivul bun va fi fost sustras din posesia ori detenţia unei persoane juridice 
de drept public sau privat, fără consimţământul acesteia. 

Dacă sustragerea bunului se realizează în scopul însușirii vom fi în prezenţa furtului clasic, prevăzut de 
art. 228 sau de art. 229 Cod pen., după caz; în schimb, dacă bunul din speţă este un automobil și a fost sustras în 
scopul folosirii, autorul va răspunde pentru un furt în scop de folosinţă, prevăzut de art. 230. Astfel, nu apreciem 
ca fiind corectă soluţia instanţei, potrivit căreia două persoane care, împreuna cu o angajată a unei societăţi 
comerciale (funcţionar privat, potrivit Codului pen. anterior, având atribuţii de gestiune a bunurilor), au sustras 

58 Decizia nr. 4839/19.09.2012 a C. A. Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă.
59 A se vedea Gh. Mateuţ, op. cit., p. 105.
60 A se vedea C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, Ed. Trei, 

Bucureşti, 2007, p. 402.
61 Pentru o expunere detaliată a acestei clasificări, F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală,  Vol. I, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014, p. 277.
62 A se vedea C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 370.
63  Ibidem.
64  A se vedea F. Streteanu, D. Niţu, op. cit., p. 277.
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bunurile pe care le gestiona aceasta, vor răspunde în calitate de complici la infracţiunea de delapidare; instanţa 
își motivează soluţia prin aceea că cei doi “complici”, neavând calitatea cerută de lege pentru a răspunde în 
calitate de coautori, vor răspunde în calitate de complici la delapidare, deoarece delapidarea ar avea caracterul 
unei incriminări speciale, prioritare faţă de infracţiunea de furt65. În considerarea argumentelor expuse mai sus 
și, apreciind faptul că cei doi au comis acte de autorat specific furtului, considerăm soluţia instanţei ca fiind 
incorectă prin raportare la interpretarea propusă.

Deși în forma pe care o prezintă delapidarea la momentul de faţă nu ar putea fi întâlnită în practică 
următoarea situaţie, propunem ipoteza în care actele de executare specifice delapidării nu ar fi incriminate de 
un alt text de lege atunci când ele ar fi comise de o persoană care nu are calitatea de subiect activ al delapidării. 
Urmând raţionamentul expus mai sus, considerăm că această persoană nu ar răspunde penal, întrucât actele sale 
nu ar fi de complicitate, ci acte de executare; pe de altă parte, nici nu ar putea răspunde în calitate de autor, potrivit 
principiului nullum crimen sine lege, întrucât neîntrunirea condiţiilor impuse de normă – inclusiv prevederile 
cu privire la subiectul activ special – ar lipsi fapta de tipicitatea cerută de lege. Am oferit acest exemplu fictiv 
pentru a demonstra că în ambele situaţii este utilă clasificarea infracţiunilor în proprii și improprii în funcţie 
de subiectul activ calificat. 

Pe de altă parte, calitatea de gestionar sau de administrator a subiectului activ special atrage cu sine și 
o altă consecinţă: fiind o circumstanţă personală de individualizare a autorului faptei, ea se va răsfrânge asupra 
celorlalţi participanţi în măsura în care au cunoscut-o. Astfel, dacă X, autorul, având calitatea de gestionar al 
bunurilor dintr-un depozit, dorind să și le însușească, cere ajutorul prietenului său, Y, care îi promite că îl va 
ajuta să transporte bunurile sustrase, Y, necontribuind cu acte de executare, ci doar de înlesnire și sprijinire a 
activităţii infracţionale, va avea calitatea de complice; întrebarea care se pune în speţă este, însă, la ce infracţiune 
va participa Y cu acte de complicitate – la aceea de delapidare sau la infracţiunea de furt? Considerăm că 
aprecierea se face în funcţie de poziţia subiectivă a lui Y, în sensul în care, dacă acesta cunoștea calitatea 
de gestionar a lui X, el va fi complice la delapidare, iar în cazul în care nu cunoștea această circumstanţială 
personală de individualizare, el va răspunde pentru complicitate la infracţiunea de furt, neputându-i fi imputată 
o împrejurare de fapt pe care nu o cunoștea. 

Această soluţie rezultă și din interpretarea art. 30 Cod pen., care prevede că nu constituie infracţiune 
fapta prevăzută de legea penală, dacă persoana care a săvârșit-o se afla în eroare cu privire la o anumită stare de 
fapt de care depinde caracterul penal al faptei. Din moment ce, conceptual, delapidarea este o formă agravată 
de furt, în exemplul oferit, nu îi va putea fi imputată complicelui fapta mai gravă, determinată de împrejurarea 
pe care nu o cunoștea – calitatea de gestionar și, prin urmare, de delapidator, a autorului. 

 III.4. Subiectul pasiv
Atât forma-tip, cât și forma atenuată a infracţiunii de delapidare, pot fi comise doar faţă de o persoană 

juridică în calitate de subiect pasiv sau faţă de o persoană fizică, limitat la sensul prevăzut de art. 175 alin. 
(2), ale cărei bunuri sunt în gestiunea ori administrarea autorului infracţiunii. Deja am analizat în partea I a 
prezentului subcapitol dacă, în situaţia de la art. 308, subiectul pasiv trebuie ori nu să fie angajator sau măcar să 
exercite o anumită autoritate asupra celui care îi gestionează ori administrează anumite bunuri. Strict cu privire 
la textul de lege nu credem că se impun explicaţii  suplimentare, legiuitorul fiind neechivoc în ceea ce privește 
reglementarea din acest punct de vedere.

Totuși, apreciem că autorii Codului pen. actual nu au ţinut pasul cu noile reglementări din dreptul 
comercial, apărute prin O.U.G. nr. 46/2011 pentru modificarea și completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale care prevede că „PFA [...] poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual 
de muncă, încheiat în condiţiile legii”. Astfel, suntem de părere că, din moment ce PFA poate să stabilească, în 
calitate de angajator, raporturi de dreptul muncii, nu există niciun motiv pentru excluderea acestora ca subiecţi 
pasivi din textul art. 308. Tocmai în considerarea acestor raporturi indiscutabile de subordonare a angajatului 
faţă de PFA – „orice persoană care exercită o însărcinare de orice natură”, nu vedem de ce ar fi justificat 
faptul că legea penală nu protejează și aceste relaţii de serviciu și,  în subsidiar, de ce legea penală protejează 
diferenţiat patrimoniul PFA, chiar dacă se va discuta discuta despre un patrimoniu de afectaţiune, pentru că 

65  Sent. pen. nr. 1459/18.10.2007 a Jud. Constanţa.
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scopul principal al incriminării delapidării e protejarea relaţiilor de serviciu și, din acest punct de vedere nu 
există diferenţe. Prin urmare, un angajat cu contract individual de muncă al unei persoane juridice, care va fi 
sustras anumite bunuri ce i-au fost încredinţate spre gestionare sau pe care le administra, va răspunde potrivit 
art. 308; pe de altă parte, un alt angajat, al unei persoane fizice autorizate, având cu aceasta raporturi guvernate 
tot de dreptul muncii, prin încheierea unui contract individual de muncă, ar răspunde potrivit prevederilor în 
materie penală referitoare la abuz de încredere sau, dacă ar avea calitatea de administrator (ce nu determină 
neapărat un contact material cu bunurile) și nu i-ar fi fost remise bunurile în prealabil, ar răspunde pentru 
furt. Propunem, așadar, de lege ferenda, completarea textului de la art. 308 în sensul includerii PFA în cadrul 
posibililor subiecţi pasivi ai delapidării.

 III.5.Latura obiectivă
Potrivit clasificărilor doctrinare în ceea ce privește latura obiectivă a infracţiunii, delapidarea este o 

infracţiune comisivă, în formă închisă, ce poate fi comisă prin trei tipuri de acţiuni determinate, care îi sunt 
cerute subiectului activ și care vor caracteriza infracţiunea ca fiind una cu conţinut alternativ66 - însușirea, 
folosirea sau traficarea, toate acestea fiind modalităţi de sustragere. Din punct de vedere al întrunirii tipicităţii 
delapidării, este irelevant dacă sustragerea s-a realizat în interes propriu sau în interesul altei persoane.

Însușirea se realizează prin luarea în stăpânire a bunului ce face obiectul material al delapidării de către 
autor; practic, de a-l face al său. Delapidarea e comisivă întrucât, în oricare dintre formele sale, ea implică o 
acţiune materială, în acest caz – de luare în stăpânire a bunului. Prin urmare, vom avea în primul rând un act de 
scoatere a bunului din patrimoniul ocrotit de lege, iar apoi – un act de trecere a bunului în stăpânirea autorului 
delapidării, stăpânire ce trebuie să aibă, din punctul de vedere al autorului, caracter definitiv; altminteri, vom 
fi în prezenţa comiterii prin una din celelalte două forme – folosirea ori traficarea. Este indiferent ce acţiuni 
ulterioare întreprinde subiectul activ cu privire la bunul delapidat, odată ce și l-a însușit. După cum s-a subliniat 
în doctrină67, cu privire la statutul civil al acestei însușiri, ea nu va fi echivalentă unei transmiteri a dreptului de 
proprietate; astfel, e posibil ca, prin prisma relaţiilor de serviciu, autorul să deţină bunul, dar această detenţie nu 
se va exercita pentru sine, ci pentru altul, iar acţiunea autorului de a își însuși bunul va reprezenta o convertire a 
acestei detenţii dintr-una licită într-una ilicită, întrucât ea e incriminată printr-o normă penală. Amintim aici 
că, de regulă, gestionarul se va afla în posesia bunului, întrucât administratorul, în temeiul atribuţiilor sale cu 
privire la bun, rareori va avea contact material cu bunul.

Pentru a se considera săvârșită delapidarea, trebuie să se probeze trecerea bunului în posesia ilicită 
a gestionarului ori a administratorului, adică însușirea, întrucât simpla lipsă a bunului nu poate echivala cu 
prezumţia de delapidare68; lipsa unei cantităţi din bun se poate datora unui caz fortuit, spre exemplu, sau unei 
neglijenţe în serviciu. Astfel, dacă orice însușire produce o lipsă, nu orice lipsă poate conduce la ideea că bunul 
a fost delapidat prin însușire69. 

Mai mult, actele prin care se pregătește delapidarea, chiar și atunci când ele sunt incriminate de legea 
penală – cum ar fi în cazul creării de plusuri în gestiune – nu sunt suficiente pentru a se considera că autorul 
a scos bunurile din patrimoniul ocrotit, însușindu-și-le. O hotărâre prin care s-ar statua astfel ar contraveni 
principiului prezumţiei de nevinovăţie, care guvernează întreg procesul penal. Această prezumţie de nevinovăţie 
subzistă inclusiv în situaţia în care ea ar trebui să se reţină concomitent cu prevederea amintită în subcapitolul 
anterior, referitoare la prezumţia de culpă civilă, din legea ce reglementează activitatea gestionarului, întrucât 
acea prezumţie nu instituie nimic mai mult decât o răspundere obiectivă, civilă, în sarcina gestionarului, pentru 
a se conferi un plus protecţie patrimoniului persoanei gestionate cu neglijenţă. Prin urmare, după cum atrage 
atenţia același autor în lucrarea sus-citată, prezintă importanţă întru stabilirea unei posibile sustrageri și natura 
bunurilor ce constituie lipsa din gestiune, întrucât caracterul natural alterabil al anumitor bunuri ar putea să 
conducă la o bine întemeiată achitare. În considerarea faptului că autorul citat și-a exprimat aceste opinii prin 
raportare la delapidare așa cum era ea văzută de legiuitorul comunist, nu suntem de acord cu opinia sa, potrivit 

66 A se vedea O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Ed. Şansa, Bucureşti, 2001, p. 256.
67 Pentru o argumentare detaliată, P. Doru, Infracţiunea de delapidare. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare, Ed. 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 55.
68 În acest sens, C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 404.
69  A se vedea P. Doru, op. cit, p. 57.
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căreia, în cazul în care din gestiune lipsesc bani, va putea opera „o puternică prezumţie de însușire”70. Dacă sub 
imperiul vechiului sistem o astfel de prezumţie se fundamenta pe argumentul protecţiei excesive a proprietăţii 
obștești, sub imperiul unui sistem care protejează cu precădere drepturile omului și care, prin urmare, va conferi 
garanţia acestor drepturi pe tot parcursul unui proces penal, orice prezumţie de vinovăţie este exclusă, C. 
proc. pen. reglementând cu caracter de principiu prezumţia de nevinovăţie. Aceiași autori susţin în continuare 
că delapidarea nu se poate considera săvârșită nici măcar atunci când, din punct de vedere juridic, bunurile, 
prin acţiuni de fals ale autorului (ori ale complicilor) apar în scriptele unităţii ca fiind ale acestuia, întrucât 
delapidarea prin însușire impune „acţionarea materială asupra bunului”.71 

S-a atras atenţia atât în doctrină, cât și în jurisprudenţă, că  sunt întrunite condiţiile infracţiunii atunci 
când scoaterea definitivă a bunurilor din patrimoniul persoanei juridice se realizează în temeiul unor datorii 
pe care persoana juridică le avea faţă de gestionar ori administrator72; explicaţia rezidă în faptul că această 
justiţie proprie se realizează pe cale ilicită, nu din simplul motiv că autorul și-ar face singur dreptate. Așadar, 
raţionamentul va fi același ca la infracţiunea de furt, întrucât subiectul activ nu e îndreptăţit nici în acest caz 
să sustragă un bun ce nu îi aparţine în temeiul unei datorii pe care subiectul pasiv o avea faţă de el. Într-o 
speţă, inculpatul - gestionar, care a sustras o sumă importantă de bani din gestiune, și-a motivat fapta prin 
aceea că banii sustrași au reprezentat contravaloarea zilelor de concediu pe care nu și le-ar fi luat, susţinere 
pe care instanţa a înlăturat-o la pronunţarea hotărârii de condamnare pentru delapidare (și pentru că ulterior, 
inculpatul și-a însușit starea de fapt, astfel cum fusese ea reţinută în rechizitoriu), întrucât mobilul care l-a 
determinat să își însușească suma respectivă nu are importanţă în ceea ce privește tipicitatea delapidării73. 

Delapidarea săvârșită prin folosire se va realiza  printr-o utilizare temporară a bunului ce face obiectul 
infracţiunii, după care posesia va fi redată subiectului pasiv. Caracterul temporar al întrebuinţării este esenţial, 
întrucât o întrebuinţare îndelungată, apreciem, va fi caracteristică mai degrabă însușirii.  Ca și în cazul însușirii, 
doctrina explica delapidarea comisă prin folosire pe etape, astfel: prima etapă ar consta în scoaterea bunului din 
sfera patrimonială a subiectului pasiv, iar cea de-a doua constă în întrebuinţarea acestuia74. În situaţia comiterii 
prin folosire, se impune și existenţa unei a treia etape, aceea a redării posesiei către subiectul pasiv75. În acest 
caz, apreciem că delapidarea nu va urma logica furtului în scop de folosinţă a unui autovehicul, în cazul căruia 
vehiculul sustras pentru a fi folosit nu trebuie returnat, ci e suficient ca autorul să nu îl fi sustras în scopul 
însușirii pe nedrept, ci al folosirii pe nedrept și îl poate pur și simplu folosi, iar apoi abandona.  Explicaţia ar 
fi că, în cazul în care autorul delapidării ar sustrage un bun în scopul folosirii acestuia, iar apoi l-ar abandona, 
ca în exemplul oferit mai sus, acţiunea sa va crea în patrimoniul subiectului pasiv rezultatul specific delapidării 
comise prin însușire. 

Am discutat deja în cadrul secţiunii dedicate obiectului juridic al infracţiunii dilemele ivite sub codul 
anterior, privind necesitatea (ori nu) pagubei create în patrimoniul subiectului pasiv prin întrebuinţarea 
bunului. Cu riscul de a ne repeta, amintim că nu mai e necesară dovedirea unei pagube și recurgerea la un 
algoritm absurd care să dovedească un prejudiciu cât de mic în patrimoniul subiectului pasiv, în considerarea 
faptului că delapidarea era anterior o infracţiune contra patrimoniului, de rezultat, nu de pericol. Ei bine, noua 
reglementare creează o schimbare radicală a delapidării din acest punct de vedere, incriminând-o ca infracţiune 
de pericol – se pun în pericol relaţiile de serviciu, astfel că reţinerea ei în sarcina autorului nu va depinde de 
cauzarea unui anumit prejudiciu. Traficarea, ca modalitate de comitere a delapidării implică scoaterea bunului 
din sfera posesiei subiectului pasiv, folosirea sa, de această dată în scopuri speculative și, ca în modalitatea 
prezentată anterior, readucerea acestuia în posesia persoanei juridice. Apreciem că în sens generic se afirmă în 
literatura de specialitate că în urma operaţiunilor speculative făptuitorul își va însuși profitul76, deoarece norma 
prevede că delapidarea, în toate formele ei, se va putea comite în interesul subiectului activ sau al oricărei alte 
persoane. Modalitatea traficării se deosebește se folosire prin aceea că autorul caută să obţină un profit din 

70  Ibidem.
71  C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op . cit., p. 403.
72  Ibidem.
73  Sent. Pen. nr. 885/2015 a Jud. Iaşi.
74  A se vedea M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, ş.a. op. cit., p. 498.
75  A se vedea C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 404.
76  A se vedea T. Toader, M.I. Michinici, R. Răducanu, op. cit., p. 222.
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folosirea bunului, nu îl utilizează în scopuri pur personale. Autorii de drept penal au subliniat faptul că nu e 
neapărat ca profitul obţinut din folosirea bunului să se concretizeze în bani, ci vom fi în prezenţa traficării și 
atunci când avantajele sunt de altă natură77.

 III.6. Urmarea imediată
Urmarea imediată a delapidării va consta în scoaterea bunului din sfera patrimonială a subiectului pasiv 

și de lipsirea acestuia de posibilitatea de a se folosi de el sau de a-l avea pur și simplu, ceea ce, după cum se 
subliniază în doctrina actuală, va produce „eventuale pagube”78 persoanei juridice de drept public sau privat. 

Explicaţia rezidă în faptul că, din moment ce în noua sa formă, delapidarea e o infracţiune de pericol, 
producerea pagubei nu este esenţială, ceea ce, după cum am arătat anterior, va scuti instanţele de a demonstra că 
folosirea bunului delapidat a produs o pagubă materială, întrucât, indiferent de prejudiciul material, se produce 
o pagubă „morală”, prin afectarea relaţiilor de serviciu; astfel, noţiunea de urmare și cea de pagubă nu vor fi 
echivalente în privinţa delapidării. 

În doctrină se mai face distincţia între infracţiunile de pericol concret și cele de pericol abstract79. 
Importanţa clasificării rezidă în faptul că, în cazul infracţiunilor de pericol abstract, care se mai numesc și 
infracţiuni de pericol prezumat, legiuitorul nu solicită prin norma de incriminare ca valoarea socială protejată 
să fi fost efectiv lezată, punerea în pericol a valorii sociale fiind prezumată prin realizarea laturii obiective a 
infracţiunii. Din moment ce, în norma privitoare la delapidare, nu se regăsește o astfel de cerinţă, considerăm 
că aceasta își va găsi locul în categoria infracţiunilor de pericol abstract. 

Situaţia va fi diferită în cazul delapidării în formă agravată, prevăzută de art. 309, în cadrul căreia 
observăm că delapidarea își păstrează totuși anumite reminiscenţe de infracţiune patrimonială. Astfel, în 
considerarea pragului valoric impus de forma agravată a infracţiunii, în acest caz ne vom afla în prezenţa unei 
delapidării ce se încadrează în categoria infracţiunilor de rezultat, cu toate că și în acest caz sunt vătămate 
relaţiile de serviciu, însă simpla existenţă a textului de lege e justificată de producerea unei pagube considerată 
deosebit de gravă de legiuitor.

În literatura de specialitate s-a atras atenţia asupra faptului că delapidarea poate fi comisă și ca infracţiune 
continuată; exemplul oferit este acela în care autorul infracţiunii își va însuși o sumă de bani din gestiune, după 
care va folosi în mod repetat alte sume de bani pentru a acoperi lipsa creată80. Ca exemplu din practică pentru 
forma continuată, amintim aici o speţă în care inculpatul, având calitatea de gestionar a bunurilor dintr-un 
depozit, în baza unei rezoluţii infracţionale unice – după cum a reţinut instanţa – a sustras o cantitate de 
112 946 litri de combustibil, pe o durată de 10 ani, între 1994-2004; în interiorul acestei perioade, autorul a 
întocmit mai multe bonuri de predare, procese-verbale și alte documente false, fără acoperire, pentru a ascunde 
multiplele acte de sustragere, care au constituit o infracţiune de delapidare în formă continuată81.

 III.7. Legătura de cauzalitate
Pentru a fi întrunită tipicitatea delapidării, este necesară existenţa unui raport de cauzalitate între fapta 

săvârșită în oricare dintre modalităţile de comitere – însușire, folosire sau traficare și urmarea imediată – 
deposedarea persoanei juridice publice sau private de bunul gestionat și sustras de autor. De aceea, după cum 
am arătat anterior, această legătură nu poate fi prezumată nici măcar atunci au dispărut din gestiune mai multe 
sume de bani în mod repetat, dintre care pentru unele s-a dovedit raportul de cauzalitate, iar pentru altele nu; 
astfel, potrivit principiului prezumţiei de nevinovăţie, nu se poate considera că lipsa e în totalitate datorată 
autorului faţă de care s-au dovedit o parte din actele de executare. Aceasta va trebui întotdeauna dovedită.

 III.8. Vinovăţia
În ceea ce privește latura subiectivă delapidării, opiniile din literatura de specialitate sunt împărţite. În 

timp ce anumiţi autori sunt de părere că infracţiunea în discuţie poate fi comisă atât cu intenţie directă, cât 
și cu intenţie indirectă82, alţi autori afirmă că aceasta se poate comite doar cu intenţie directă, în considerarea 

77 A se vedea V. Cioclei, op. cit., p. 145.
78 Al. Boroi, op. cit., p. 98.
79  Pentru o detaliere a acestei clasificări, F. Streteanu, D. Niţu, op. cit., p. 295.
80 A se vedea I. Vasiu, Drept penal. Partea specială – cu referiri la Noul Cod Penal, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2011, p. 211.
81  Dec.pen. nr. 38/2007 a Trib. Militar Bucureşti.
82  În acest sens, a se vedea S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 436; C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 406; V. 

Cioclei, op. cit., p 146; M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, op. cit., p. 505.
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modalităţilor de comitere83, întrucât activităţile de însușire, folosire, traficare, presupun scopul folosinţei sau pe 
acela al obţinerii unui profit, deși norma de incriminare nu prevede expres acest scop. Astfel, dacă sub imperiul 
vechiului cod se putea afirma că delapidarea, infracţiune contra patrimoniului, poate fi comisă cu intenţie 
indirectă, întrucât autorul acceptă posibilitatea producerii prejudiciului, atunci când își însușește, folosește sau 
trafichează bunul delapidat, deci accepta posibilitatea lezării valorii sociale, ceea ce nu se întâmpla întotdeauna 
(în cazul delapidării prin folosire sau traficare care nu a produs nicio pagubă materială), în condiţiile noii 
reglementări cu greu se poate imagina cum autorul ar putea doar să accepte lezarea valorii sociale protejate 
fără să o urmărească, din moment ce noua valoare socială principala e aceea a relaţiilor de serviciu. În plus, 
singura modalitate pentru ca autorul sa realizeze pentru sine această dobândire ilicită, temporară sau perpetuă, 
în funcţie de modul de comitere, va fi prin lezarea subiectului pasiv, ceea ce conduce la concluzia că nu poate 
fi vorba de o acceptare, ci de o urmărire a lezării, ea fiind necesară pentru realizarea interesului de către autor. 

Apreciem că autorul nu s-ar putea apăra spunând că nu a urmărit lezarea relaţiilor de serviciu, ci doar 
a acceptat-o, întrucât scopul său a fost acela de a sustrage bunul; în condiţiile unui astfel de raţionament și 
a unor astfel de apărări, comiterea delapidării ar fi aproape imposibilă cu intenţie directă, deoarece subiectul 
activ de cele mai multe ori urmărește interesul material, nu îndeosebi vătămarea relaţiilor de serviciu. Acest 
raţionament poate fi și unul de departajare generală a intenției directe de intenția indirectă. 

Astfel, din punctul nostru de vedere, atunci când, printr-o conduită prevăzută de o normă de incriminare 
este probabil să fie lezată o anumită valoare socială, atunci, se va putea discuta și despre comiterea faptei cu 
intenție indirectă. Însă, în situația în care urmarea va avea loc doar cu condiția lezării acelei valori sociale, 
considerăm că autorul nu doar acceptă, ci urmărește producerea acelui rezultat, indisolubil legat de beneficiul 
pe care dorește să îl realizeze. Așadar, nu se va putea aprecia că inculpatul care a sustras o sumă de bani din 
gestiune nu a urmărit producerea unei pagube (care nici măcar nu mai este necesară) sau o lezare de altă natură 
a societăţii și că pur și simplu a acceptat această posibilitate, după cum a susţinut acesta, fiindcă doar creând o 
pagubă societăţii ar fi putut să își obţină “câștigul”, deci, implicit, el a urmărit și această pagubă, ceea ce a fost 
apreciat de instanţă ca fiind, sub aspectul laturii subiective, o intenţie directă84. 

Se atrage atenţia în doctrină că, în pofida scopului pe care îl are subiectul activ – de a obţine un profit, 
fapta va fi considerată consumată chiar dacă acest profit nu a fost realizat85; credem că, în principiu, aceasta va 
fi valabilă în cazul delapidării prin traficare. În cazul celorlalte două modalităţi de comitere, nu putem concepe 
cum fapta ar putea fi consumată dacă profitul nu s-ar realiza, pe considerentul că profitul se realizează atunci 
când autorul folosește bunul, chiar dacă nu e mulţumit de felul în care acesta funcţionează, dar și atunci când 
și-l însușește, întru cât simpla aducere în patrimoniu a unui nou bun reprezintă un profit, indiferent de calităţile 
acestuia.

Mobilul nu prezintă importanţă din moment ce nu e prevăzut în normă, însă el va putea fi avut în 
vedere de către instanţă, putând releva, de multe ori, o mai mare periculozitate a autorului, precum într-o speţă 
în care inculpatul, agent poștal, a sustras suma de 20 436 lei, alocată pentru plata pensiilor, în scopul practicării 
de jocuri de noroc și de pariuri sportive86.

 III.9. Tentativă. Forme. Sancţiuni 
 III.9.1. Tentativa
Comiterea delapidării sub forma tentativei este posibilă și ea este incriminată în alineatul ultim al 

textului de lege, în considerarea caracterului ridicat de pericol social pe care îl prezintă. Astfel, dacă suntem 
în prezenţa delapidării prin însușire, infracţiunea se consumă la momentul imposedării agentului cu bunul 
delapidat, iar în cazul celorlalte două forme de comitere, infracţiunea se va consuma la momentul folosirii sau 
al traficării. Per a contrario, pentru a putea vorbi despre tentativă, ne vom raporta la situaţia în care agentul nu 
a reușit să sustragă bunul spre a și-l însuși, folosi ori trafica, de obicei ca tentativă întreruptă. Din momentul 
ce legea penală nu distinge în cadrul art. 308 care spune cu titlu general că se vor aplica prevederile art. 295 
și funcţionarilor privaţi, înseamnă că acestea se vor aplica în integralitate și acestora și deci, că tentativa este 
sancţionată și în acest caz. 

83 Al. Boroi, op. cit., p. 98; P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, op. cit., p. 53.
84 În acelaşi sens, dec.pen. nr. 231/2015 a C. A. Iaşi.
85 T. Toader, M. I. Michinici, R. Răducanu, op. cit., p. 223; C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 406.
86 Sent. pen. nr. 138/2015 a Jud. Beiuş.
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 III.9.2. Forma agravată
Dacă varianta atenuată a delapidării, pe care am discutat-o într-o secţiune anterioară, își justifică 

reglementarea în considerarea calităţii „private” a subiectului activ, în ceea ce privește varianta agravată, criteriul 
ales de legiuitor este de natură patrimonială, avându-se în vedere gravitatea prejudiciului produs, din punct de 
vedere valoric. Prin „consecinţe deosebit de grave” se au în vedere actele de delapidare ce au produs pagube de 
peste 2.000.000 lei, potrivit art. 186 Cod pen. 

Menţionăm că și sub imperiul codului anterior era pedepsită delapidarea care producea consecinţe 
deosebit de grave, însă valoarea-prag era diferită – de 200.000 lei, astfel că noua reglementare se va constitui ca 
lege penală mai favorabilă și în cazul formei agravate. În acest sens, s-a pus în practică întrebarea prin raportare 
la care dintre cele două praguri valorice se va determina maximul special  prevăzut de legea nouă cu privire la 
o pedeapsă definitivă, potrivit art. 6 alin. (1) Cod pen. pentru o infracţiune care a produs consecinţe deosebit 
de grave potrivit fostei reglementări. Curtea a stabilit că determinarea maximului special al legii noi se va 
realiza prin raportare la varianta agravată prevăzută de art. 309, chiar dacă valoarea prejudiciului va fi inferioară 
pragului valoric prevăzut de art. 183 din actuala reglementare.87 

Curtea și-a motivat soluţia explicând că, în considerarea caracterului de excepţie al art. 6 alin. (1) de 
la efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârilor de condamnare definitive, nu se va putea realiza o nouă 
judecată sub toate aspectele pentru a se identifica legea penală mai favorabilă, deci raportarea se va putea face 
doar la aceeași încadrare juridică care a fost dată faptei prin hotărârea de condamnare definitivă. Curtea a 
continuat, apreciind că stabilirea legii mai blânde nu se va putea face prin compararea tuturor instituţiilor de 
drept penal incidente, ci doar a două criterii – limitele de pedeapsă și cauzele legale de modificare a acestora, iar 
o interpretare contrară ar reprezenta încălcarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii definitive, „în condiţiile 
în care instituţia schimbării încadrării juridice operează doar în cursul judecăţii”88, conform art. 386 C. proc. 
pen.. Prin urmare, ar fi inadmisibil ca mecanismul aplicării legii penale mai favorabile după judecarea definitivă 
a cauzei să opereze cu limite de pedeapsă corespunzătoare unor încadrări juridice diferite – forma calificată 
a infracţiunii potrivit art. 146 din vechea reglementare și forma-tip a delapidării în reglementarea actuală, pe 
criteriul pragului valoric diferit în privinţa consecinţelor deosebit de grave; Curtea a atras atenţia că interdicţia 
va fi valabilă, ca regulă generală, doar atunci când legea în vigoare va incrimina în continuare varianta agravată 
a infracţiunii.

 III.9.3. Sancţiuni
 III.9.3.1. Varianta-tip
În ceea ce privește varianta-tip a delapidării, art. 295 prevede ca sancţiuni închisoarea de la 2 la 7 ani 

și, ca pedeapsă complementară specială, interzicerea exercitării dreptului de a mai ocupa o funcţie publică 
în viitor. Referitor la pedeapsa închisorii, considerăm mai potrivite limitele stabilite de autorii Codului pen. 
Vechea reglementare nu doar că prevedea ca limită maximă 15 ani pentru pedeapsa, pe care o considerăm 
absurdă în raport de valoarea socială protejată, dacă e să privim prin comparaţie cu alte infracţiuni (precum 
cele referitoare la sănătatea persoanei ori la libertatea sexuală a acesteia), dar și cu alte sisteme de drept - aspect 
ce îl vom discuta în capitolul dedicat comparaţiei dintre delapidarea din sistemul românesc și cea din alte 
câteva sisteme de drept de referinţă; în plus, dată fiind limita minimă de pedeapsă, care era de 1 an, s-a ajuns 
de multe ori la o practică neunitară și la condamnări la pedeapsa cu închisoarea care, prin comparaţie, erau 
injuste. Pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcţie publică este o noutate pe 
care o aduce legiuitorul în materia delapidării și ea este obligatorie, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 
(2) Cod pen.; aceasta este necesară pentru a conferi un anumit grad de siguranţă funcţionării administraţiei 
publice, dar și pentru a asigura încrederea pe care o acordă societatea sistemului public.

 III.9.3.2. Varianta atenuată
Reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în cazul delapidării atenuate, prevăzută de art. 308, este 

justificată în considerarea pericolului social redus în comparaţie cu forma-tip a delapidării, în cazul căreia se 
aduce atingere relaţiilor de serviciu din cadrul administraţiei publice. Bineînţeles că nu se poate impune o 
pedeapsă complementară și în acest caz – a interzicerii exercitării dreptului a mai ocupa o funcţie publică, din 

87 Dec. nr. 12/2015 a ÎCCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în M. Of. din 10 iunie 2015.
88 Ibidem.
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moment ce subiectul activ nu e un funcţionar public. De asemenea, nu se poate interzice funcţionarului privat 
să exercite orice fel de însărcinare, dacă ar fi să urmăm același raţionament ca la art. 295, pe textul art. 308, 
întrucât aceasta ar însemna ca autorului delapidării să îi fie interzis să lucreze, remunerat ori nu. Aceasta nu 
împiedică totuși soluţii ale instanţei prin care să îi fie interzis autorului faptei să mai ocupe funcţia, să exercite 
profesia ori meseria sau să desfășoare activitatea de care s-a folosit pentru a săvârși delapidarea ca pedeapsă 
complementară prevăzută de partea generală a codului, însă aplicarea unei astfel de pedepse complementare se 
lasă la aprecierea instanţei, în funcţie de toate circumstanţele de comitere ale faptei și de urmarea acesteia, iar 
ea va avea caracter general, nu caracter special – precum în cazul celei de la art. 295.

 III.9.3.3. Varianta agravată
În ceea ce privește varianta agravată a infracţiunii, comiterea delapidării care a produs consecinţe 

deosebit de grave va fi sancţionată cu o pedeapsă ale cărei limite speciale se vor majora cu jumătate, fiind astfel 
între 3 ani și 10 ani și 6 luni de închisoare. Nu vedem de ce consecinţele deosebit de grave nu vor determina 
majorarea limitelor de pedeapsă și în cazul delapidării comise potrivit art. 308, astfel: reducerea cu o treime 
a limitelor de pedeapsă, iar apoi majorarea limitelor obţinute cu încă jumătate; considerăm că aceasta e o 
inconsecvenţă din partea legiuitorului, întrucât nu se justifică aplicarea unei pedepse mai aspre în cazul unui 
funcţionar public care a produs o pagubă de peste 2.000.000 lei și păstrarea unor limite reduse de pedeapsă 
în cazul unui funcţionar privat care a creat o pagubă deosebit de gravă din punct de vedere financiar. Acestea 
ar putea funcţiona la fel cum funcţionează și circumstanţele atenuante și cele agravante generale în concurs, 
potrivit art. 79 alin. (3), după cum am arătat mai sus.

 III.10. Aspecte procesuale
În cazul delapidării, funcţionează principiul oficialităţii procesului penal, organele de urmărire penală 

având obligaţia de a se sesiza din oficiu. Aceasta se datorează, probabil, gradului ridicat de periculozitate a 
faptei, cu atât mai mult cu cât varianta-tip se comite de un funcţionar public. Referitor la acest aspect, s-a 
invocat în repetate rânduri excepţia de neconstituţionalitate, în perioada în care delapidarea încă se afla printre 
infracţiunile contra patrimoniului, susţinându-se în acest sens că, prin faptul că sesizarea organelor de urmărire 
penală nu e la îndemâna părţilor, s-ar crea o inegalitate de tratament în faţa legii și dreptul la un proces 
echitabil, din moment ce, pentru alte infracţiuni contra patrimoniului în ceea ce privește proprietatea privată, se 
instituise regula plângerii prealabile. Curtea a respins de fiecare dată aceste excepţii, menţinându-și motivarea 
ca fiind corectă, în considerarea faptului că este dreptul constituţional al legiuitorului de a stabili anumite 
excepţii de la regula oficialităţii privind urmărirea, judecarea și sancţionarea faptelor care reprezintă infracţiuni 
și că, în anumite cazuri, legiuitorul, potrivit dreptului său constituţional, a prevăzut ca, în considerarea statutului 
autorului faptei și a conţinutului concret al faptelor, punerea în mișcare a acţiunii penale să fie condiţionată 
de existenţa plângerii prealabile; însă generalizarea unei astfel de condiţionări ar împiedica protecţia eficientă 
a valorilor protejate de legea penală. În cazul infracţiunii de delapidare, Curtea a considerat că legiuitorul 
are temeiuri serioase pentru a păstra principiul oficialităţii, în considerarea relaţiilor de serviciu ce trebuiau 
protejate și a calităţii de funcţionar public ori privat a autorului faptei.89

 IV. DELAPIDAREA ȘI ALTE INFRACŢIUNI
 IV.1. Delimitarea delapidării de alte infracţiuni
 Ne propunem să discutăm distincţia dintre infracţiunea de delapidare și alte infracţiuni prin al căror 

conţinut constitutiv aceasta le e similară. 
 IV.1.1. Delapidarea și gestiunea frauduloasă
În condiţiile în care deja am analizat tipicitatea delapidării în capitolul dedicat acesteia, în acest capitol 

al lucrării vom relua doar acele elemente prin care delapidarea se deosebește de infracţiunile prin comparaţie 
cu care o tratez – în acest caz, gestiunea frauduloasă, analizând succint și anumite asemănări, pentru a putea 
identifica modalitatea de diferenţiere între cele delapidare și celelalte infracţiuni în discuţie. Uneori există 
pericolul de confuzie între aplicarea unuia sau a celuilalt text de lege, dată fiind calitatea de gestionar a 
subiectului activ din ambele norme de incriminare. În ceea ce privește valoarea socială protejată, gestiunea 

89 Decizia nr. 451/2003, Decizia nr. 672/2007 şi Decizia nr. 907/2009 ale Curții Constituţionale a României, referitoare la 
respingerea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 ind. 1 din Codul penal de la 1969.
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frauduloasă protejează patrimoniul, fiind așezată în cadrul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, în timp ce delapidarea, în urma răsturnării importanţei valorilor sociale din perspectiva textului său 
de lege, incriminează în primul rând relaţiile de serviciu și, abia în subsidiar patrimoniul. 

Prima este o infracţiune de rezultat, în timp ce a doua este o infracţiune de pericol, după cum am 
arătat anterior. Apoi, cu privire la obiectul material al celor două infracţiuni, este vorba despre bunuri pe care 
subiecţii activi le au în administrare ori gestiune; se atrage atenţia în lucrările de specialitate că, din moment 
ce legiuitorul nu distinge, și gestiunea frauduloasă va ocroti relaţii patrimoniale privind atât bunuri proprietate 
privată, cât și bunuri proprietate publică, asemenea delapidării90. 

În al doilea rând, referitor la latura obiectivă, după cum putem observa din formularea textului de lege 
al gestiunii frauduloase, aceasta nu e o infracţiune de tip închis, precum delapidarea, în cazul căreia legiuitorul 
prevede expres cele trei modalităţi de comitere – însușirea, folosirea, traficarea. Așadar, dacă delapidarea 
poate aduce atingere relaţiilor de serviciu, producând și pagube în patrimoniul subiectului pasiv strict prin 
modalitatea acţiunii, gestiunea frauduloasă va putea fi comisă atât prin acţiune, cât și prin omisiune91, singura 
cerinţă a legiuitorului fiind ca acţiunea/omisiunea subiectului activ să pricinuiască o pagubă în patrimoniul 
persoanei juridice; prin urmare, actele de executare specifice delapidării pot fi comise prin depășirea limitelor 
în care a fost însărcinat autorul, cât și în cadrul acestor limite, doctrina exemplificând în acest sens efectuarea 
unor reparaţii ale bunurilor, la costuri mult mai mari, păgubitoare pentru proprietarul lor92.

În privinţa subiectului activ, ambele infracţiuni prevăd comiterea de către un subiect activ special, astfel: 
dacă în cazul delapidării acesta era dublu-calificat, fiind și gestionar al patrimoniului, dar și funcţionar – public 
sau privat, în cazul gestiunii frauduloase subiectul activ special trebuie să aibă doar calitatea de gestionar. 
Amintim aici discuţia cu privire la posibilităţile de interpretare ale art. 308 – extinsă ori restrânsă, întrucât 
aducem un argument în plus pentru care este preferabilă o interpretare restrânsă a acestuia; astfel, apreciem 
că, în cazul în care funcţionarul privat de la art. 308 ar putea fi absolut orice persoană care exercită orice 
fel de însărcinare, fără a exista un raport de minimă subordonare, specific relaţiilor din dreptul muncii, ar fi 
aproape imposibil să se realizeze o distincţie între cele două texte de lege, iar incriminarea separata a gestiunii 
frauduloase ar deveni mai mult sau mai puţin inutilă, dată fiind aria largă de acoperire a textului art. 308. 

În plus, tot ca urmare a unei astfel de interpretări, nu ar mai exista nici distincţia potrivit căreia gestiunea 
frauduloasă poate fi comisă și de către o persoană juridică, în timp ce, în mod tradiţional, delapidarea poate fi 
comisă doar de către o persoană fizică, acel funcţionar public sau cel privat care se află în relaţii tipice dreptului 
muncii. 

Sensurile de „administrator” și „gestionar” de la gestiunea frauduloasă sunt aceleași ca la delapidare. În 
ceea ce privește subiectul activ al gestiunii frauduloase, acesta nu se va afla pe o poziţie subordonată subiectului 
pasiv, titlul din care decurge însărcinarea sau de gestiune sau administrare putând fi legea sau contractul. Prin 
urmare, după cum s-a atras atenţia în doctrină, el va putea fi inclusiv coproprietar al bunurilor gestionate sau 
administrate93, care a primit însărcinarea de la ceilalţi coproprietari să execute acte de administrare cu privire 
la bunuri, ceea ce, după cum putem observa, nu îi creează o poziţie de subordonat faţă de aceștia, deși e lesne 
de înţeles ca trebuie să le ofere explicaţii cu privire la modul de gestiune ori administrare. Subiectul pasiv al 
celor două infracţiuni generează din nou diferenţe, întrucât delapidarea poate fi comisă unei persoane juridice 
sau împotriva unei persoane fizice doar dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) (cu toate că am arătat de ce 
considerăm că e nejustificat golul de incriminare în ceea ce privește comiterea acelorași activităţi faţă de PFA), 
în timp ce gestiunea frauduloasă poate fi comisă faţă de orice persoană fizică sau juridică.

Importantă este analizarea diferenţelor în ceea ce privește urmarea imediată. Astfel, dacă gestiunea 
frauduloasă este o infracţiune de rezultat, contra patrimoniului, pentru întrunirea cărei tipicităţi va fi necesară 
întotdeauna prejudicierea patrimonială a subiectului pasiv al infracţiunii, delapidarea, după cum am arătat în 
capitolul anterior, nu va avea întotdeauna ca rezultat producerea unei pagube (spre exemplu, în cazul folosirii 
sau al traficării), deși aceasta poate fi de multe ori una dintre urmări. Distincţia e cu atât mai bine pronunţată 

90 A se vedea V. Nicolcescu, Delapidarea şi gestiunea frauduloasă. Asemănări şi deosebiri, în „Revista de Drept Penal”, nr. 
4/2000, p. 98.

91 A se vedea S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 244.
92 Cu privire la acest exemplu, a se vedea V. Nicolescu, op. cit., p. 101.
93  A se vedea V. Nicolescu, op. cit., p. 100.
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cu cât este specificată expres în textul de lege, ca orice acţiune sau inacţiune care „pricinuiește o pagubă”. În 
timp ce tentativa este incriminată în cazul delapidării, în cazul gestiunii frauduloase ea nu e incriminată, cu 
toate că e posibilă. Unul dintre autorii citaţi mai sus apreciază că, în considerarea asemănărilor dintre textele 
celor două infracţiuni, gestiunea frauduloasă păstrează caracterul subsidiar faţă de delapidare94, deși în actuala 
reglementare nu mai există prevederea „dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă”.95 

Explicaţia rezidă în faptul că, în considerarea limitelor sale deosebit de largi, gestiunea frauduloasă va fi 
în continuare tipică și se va putea reţine atunci când o acţiune/inacţiune contra patrimoniului unei persoane nu 
va fi tipică unui alt text de lege. Atragem atenţia asupra faptului că autorul citat afirmă că gestiunea frauduloasă 
are caracter de subsidiaritate faţă de infracţiunile contra patrimoniului, însă nu credem că dânsul dorește să 
excludă din această sfera infracţiunea de delapidare din următoarele motive: în primul rând, caracterul subsidiar 
ar gestiunii frauduloase faţă de delapidare este tradiţional, încă dinaintea Codului pen., iar textele de incriminare 
actuale nu sunt cu mult diferite faţă de corespondentele lor din Codul pen. anterior; în al doilea rând, deși 
valoarea socială protejată de către delapidare este cu prioritate sfera relaţiilor sociale, comiterea acesteia este de 
natură să aducă în continuare atingere și patrimoniului subiectului pasiv, deci, într-o interpretare mai largă, ea 
continuă să fie și o infracţiune contra patrimoniului, însă cu titlu secundar. 

Pentru a exemplifica posibilitatea de a se crea confuzii privind delimitarea incidenţei celor două 
infracţiuni, amintim aici o sentinţă pronunţată sub imperiul vechii reglementări96, însă care are relevanţă în 
contextul discutat, cu privire la care s-au făcut deja observaţii în lucrările de specialitate97. Astfel, în speţă s-a 
reţinut de către instanţă că inculpatul având calitatea de administrator al asociaţiei de proprietari, și-a însușit 
din gestiune suma de 7 159 lei. După cum bine a apreciat autorul în articolul său, încadrarea făcută de instanţă 
e greșită, iar soluţia – nelegală întrucât, în considerarea calităţii de administrator as asociaţiei de proprietare, 
pe care o deţinea autorul, fiind salariat în considerarea însărcinărilor sale, fapta sa de a sustrage bani din 
gestiune, deși putea fi încadrată în textul de la gestiunea frauduloasă, era tipică delapidării, deoarece autorul 
avea calitatea de subiect privat98. Probabil că în prezent, în ciuda definiţiei vagi a funcţionarului privat, având 
în vedere faptul că delapidarea protejează relaţiile de serviciu, s-ar putea argumenta împotriva unei astfel de 
încadrări și faptul că administratorul lezase aceste raporturi și că deci, nu doar calitatea lui de salariat, ci și 
valoarea socială protejată sunt specifice delapidării.

 IV.1.2. Delapidarea și abuzul de încredere
Problema distincţiei între delapidare și abuzul de încredere se pune de obicei în situaţiile în care, 

în cadrul raporturilor de muncă (sau a unora similare) agentului îi sunt încredinţate anumite bunuri, iar 
dificultatea constă în a se aprecia dacă le-a primit cu titlu de gestionar ori administrator sau cu titlu de simplu 
transportator ori păzitor; o altă situaţie întâlnită este aceea în care se cere să se stabilească dacă agentul era sau 
nu funcţionar public ori privat în cadrul persoanei juridice, adică dacă se afla într-un raport de subordonare 
specific delapidării. Toate aceste situaţii au creat dispute în practică, iar mai apoi s-a încercat soluţionarea lor 
de către literatura de specialitate.

Într-o primă speţă99, s-a reţinut că inculpatul, conducător auto, fiind însărcinat să transporte anumite 
materiale de construcţie și luând în primire, în acest scop, respectivele materiale, le-a vândut, după care a 
procedat la fel cu 100 de bucăţi de dale, vânzându-le și pe acestea. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs 
ministrul justiţiei, pe motiv de nelegalitate, susţinând că prima instanţă făcuse greșit încadrarea faptei, întrucât 
aceasta întrunea condiţiile de tipicitate ale abuzului de încredere, și nu ale delapidării. Acesta și-a motivat 
poziţia opinând că șoferul auto nu avea calitatea de gestionar cu privire la bunurile ce îi fuseseră încredinţate, ci 
a unui simplu transportator al acestora și că, deci, în speţă ar fi fost incident textul privind abuzul de încredere 
prin însușirea bunului mobil, modalitate de comitere specifică ambelor infracţiuni. Tribunalul suprem a respins 

94  Idem, p. 243.
95  Art. 214 alin. 2 Codul penal de la 1969.
96   Sent. pen. nr. 1738/2002 a Jud. Ploieşti, nepublicată, în S. C. Grosu, Delapidare. Gestiune frauduloasă, în „Revista de Drept 

penal”, nr. 4/2002, p. 106.
97  Pentru un comentariu pe larg al sentinţei amintite, a se vedea S. C. Grosu, Delapidare. Gestiune frauduloasă, în „Revista de 

Drept Penal”, nr. 4/2002,  p. 106-107.
98  Ibidem.
99 Sent. pen. nr. 573/1970 a Jud. Călăraşi, în „Revista Română de Drept”, nr. 5/1972, p. 154.
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recursul extraordinar, motivând că agentul, în considerarea însărcinării de a preda bunurile și de a semna de 
primire bonurile de însoţire de transport, exercita de fapt acte de gestiune privind bunurile sustrase și deci, că 
soluţia primei instanţe fusese legală. 

În primul rând, dacă sub imperiul reglementării comuniste, era justificată extinderea delapidării inclusiv 
cu privire la persoane care nu avea calitatea gestionar, dar aveau contact material cu bunul, acum nu se mai 
pun astfel de probleme, protecţia legii în acest sens fiind una echilibrată. Apoi, s-a concluzionat în doctrină că 
sunt excluse atribuţiile de gestiune are șoferului auto care este însoţit de o persoană care va descărca și înmâna 
bunurile, odată ajunse la destinaţie100. 

Totuși, aceiași autori au opinii diferite privind situaţia în care șoferul nu este însoţit de gestionarul 
bunurilor, unul dintre ei opinând că, în această situaţie, vom fi mereu în prezenţa delapidării101, în timp ce 
celălalt autor e de părere că, atâta timp cât nu a avut loc o primire și o putere scriptică a acesteia, ci doar un 
simplu contact material cu bunurile, fapta nu poate constitui delapidare102. În speţa prezentată mai sus, autorul 
a fost însă însărcinat și în calitate de gestionar, nu doar de transportator al bunurilor, nu prin faptul ca trebuia 
să le coboare din mașină și să le predea, ci prin faptul că a trebuit sa semneze de primire pentru acestea; așadar, 
soluţia dată de prima instanţă fusese corectă.

În ceea ce privește cea de-a doua situaţie ce ar putea crea confuzii, la care am făcut referire, amintim aici 
o speţă103 în care s-a reţinut că inculpatul, angajat al unei societăţi comerciale, și-a însușit banii provenind din 
vânzarea unor mărfuri pe care le avea în gestiune, fiind ca urmare condamnat pentru infracţiunea de delapidare. 
Inculpatul a făcut apel și recurs pe motiv de nelegalitate a sentinţei, afirmând că el se aflase iniţial în perioada 
de probă în cadrul respectivei societăţi și că, prin urmare, în acea perioadă nu avea calitatea de funcţionar. În 
considerarea faptului că nu în speţă nu s-a reţinut că actele de sustragere au fost comise în perioada de probă, 
ci în perioada în care acesta era angajat cu contract individual de muncă, atât apelul, cât și recursul au fost 
respinse, soluţia primei instanţe fiind cea corectă. Într-o notă a redacţiei se atrage totuși atenţia asupra faptului 
că, în cazul în care agentul s-ar fi aflat în perioada de probă, încadrarea corectă era aceea de abuz de încredere, 
el neavând încă statutul de salariat – funcţionar privat, așa cum era acesta definit în vechea reglementare104.  

Facem aici o observaţie cu privire la noul subiect activ privat al delapidării și observăm faptul că, prin 
interpretarea art. 308 Cod pen., inclusiv o persoană care se află în perioada de probă prealabilă angajării poate 
fi subiect activ al formei atenuate a delapidării, ea fiind „o persoană care exercită permanent sau temporar, cu 
orice titlu, o însărcinare”. Așadar, cu privire la subiectul activ al celor două infracţiuni, delapidarea va putea fi 
comisă doar de către agentul care îndeplinește atât funcţia de gestionar, cât și pe aceea de funcţionar public ori 
privat. În cazul abuzului în serviciu, niciuna dintre aceste două calităţi nu este solicitată, ba chiar dimpotrivă, 
în cazul gestionarului, după cum s-a arătat în speţa de mai sus. Totuși, dacă agentul ar exercita o însărcinare de 
serviciu, fapta ar putea fi încadrată și ca abuz în serviciu, valoarea socială fiind mai sever ocrotită, în considerarea 
limitelor de pedeapsă  ale abuzului de încrede și cele ale abuzului în serviciu. Desigur, aceasta e o discuţie care 
va depinde întotdeauna de circumstanţele speţei, prin urmare, nu se poate generaliza în niciunul dintre sensuri.

Apoi, abuzul de încredere este o infracţiune contra patrimoniului, în timp ce delapidarea protejează 
cu întâietate relaţiile de serviciu.; cu toate acestea, și abuzul de încredere protejează, dar numai în subsidiar, 
relaţiile de încredere care ar trebui să existe între proprietarul unui bun și persoana căreia i-l încredinţează; 
acestea nu se vor circumscrie relaţiilor de serviciu, întrucât această sferă e acoperită de delapidare. În ceea ce 
privește obiectul material, ambele infracţiuni vor putea fi săvârșite doar asupra unor bunuri mobile. Cu privire 
la latura obiectivă, delapidarea poate fi comisă doar prin acţiune; în ceea ce privește abuzul de încredere, s-a 
afirmat că  acesta poate fi comis doar prin acţiune105; totuși,  apreciem că acesta se poate comite și prin inacţiune, 
în modalitatea refuzului neexprimat verbal, dar din care se deduce reaua-credinţă a agentului. Textul ambelor 
infracţiuni prevede, însă, modalităţi specifice de comitere, fiind vorba despre două infracţiuni de tip închis care 

100 A se vedea M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ ş.a., op. cit., p. 483; C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 401.
101 A se vedea C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., p. 401.
102 Pentru opinia contrară, a se vedea M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ ş.a., op. cit., p. 483.
103 Sent. pen. nr. 892/1998 pronunţată de Jud. Sibiu, în E. Catană-Găitan, Delapidare sau abuz de încredere, în „Revista de 

Drept Penal”, nr. 4/2000, p. 133.
104 A se vedea Emilian Catană-Găitan, op. cit., p. 134.
105 A se vedea S. Bogdan, D.A. Şerban, George Zlati, op. cit., p. 227.
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prezintă acte de executare asemănătoare, similitudine care, de asemenea poate crea confuzii, în special în cazul 
variantelor comise prin însușire106.

 IV.1.3. Delapidarea și infracţiunea de abuz prevăzută de art. 272 din Legea societăţilor107

Dacă anterior intrării în vigoare a Codului pen. deja existau dezbateri în doctrină cu privire la cazurile 
în care ar trebui să se aplice unul sau altul dintre textele de incriminare sus-menţionate, discuţiile vor fi cu atât 
mai justificate și bine-venite în contextul în care noul conţinut al delapidării, prin art. 308, va apropia foarte 
mult conţinutul constitutiv al celor două infracţiuni, în special în ceea ce privește componentele de folosire și 
împrumutare, după cum s-a subliniat în literatura de specialitate108. 

În primul rând, se poate observa încă din titlul normei, iar apoi din conţinutul acesteia că infracţiunea 
prevăzută de art. 272 alin. (1), este un „hibrid” între delapidare și infracţiunea de abuz în serviciu, prezentându-
se ca o formă specială a celor două, specifică relaţiilor din dreptul societar. Putând fi comis de o persoană care 
are calitatea de manager al societăţii, abuzul din dreptul societar va putea fi comis prin folosirea cu rea-credinţă 
a poziţiei și a influenţei pe care subiectul activ le are în cadrul societăţii, deturnând interesul acesteia în favoarea 
sau ori a unui terţ.109 Același autor afirmă în lucrarea sa că infracţiunea prevăzută la art. 272 poate fi comisă atât 
prin acţiune, cât și prin inacţiune110; apreciem că aceasta e o formulare generală, autorul referindu-se la alin. (2) 
al art. 272 atunci când spune că fapta poate fi comisă inclusiv prin inacţiune, întrucât nu vedem cum ar putea 
fi ea comisă prin omisiune, în considerarea modalităţilor laturii obiective prevăzute în cadrul alin. (1), pe care 
l-am pus în discuţie. Aceasta ar fi una dintre asemănările cu delapidarea. 

După cum putem observa din textul art. 272 alin. (1), aceasta își va dovedi specificitatea nu doar prin 
faptul că se comite în cadrul unei societăţi comerciale și deci, asupra patrimoniului social și a relaţiilor din 
cadrul societăţii, ci și, după cum autorii din literatura de specialitate au semnalat111, asupra creditului de care 
se bucură societatea, care va fi înţeles nu doar în sensul economic, ci și acela de renume și faimă a societăţii pe 
piaţă;112 și de acesta se poate folosi cu rea-credinţă unul dintre subiecţii activi enumeraţi în textul de lege, ori în 
interes propriu, ori pentru a favoriza o altă societate.

Punctul în care se aseamănă și, în același timp, se deosebesc cele două infracţiuni este acela că ambele 
oferă mai mult decât protecţia patrimoniului. Dacă, în cazul delapidării, va fi vorba de protecţia relaţiilor de 
serviciu în sens larg, în cazul art. 272 alin. (1), atunci când se trafichează autoritatea și încrederea de care se 
bucură societatea și vom fi în prezenţa tipicităţii, nefiind nevoie să se producă în acest sens un prejudiciu 
material în cazul nici uneia dintre cele două infracţiuni, deoarece ambele se prezintă ca infracţiuni de pericol. 
Astfel, dacă sub imperiul Codului pen. anterior, în literatura de specialitate existau autori care apreciau că 
delapidarea e o infracţiune de rezultat, opinie pe care o considerăm justificată, aceiași autori au opinat că, în 
ceea ce privește infracţiunea de abuz din legea societăţilor nu e necesară producerea unui rezultat, ceea ce se 
deducea din chiar textul legii care, la vremea aceea, avea o singură modalitate de comitere – folosirea cu rea-

106 A se vedea Emilian Catană-Găitan, op. cit., p. 134.
107 Conţinutul art. 272 din Legea societăţilor este:
 Abuz: (1)Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, director general, 

directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:
 a) Dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective sau 

vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta la deţine la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor 
efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

 b) Foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau 
în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;

 c) Se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o 
societate controlată de aceasta, ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind 
superioară limitei prevăzute la art. 144 ind. 4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru 
datorii proprii.

 d) Încalcă dispoziţiile art. 183.
108 A se vedea S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 435.
109 S. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăţilor. Comentariu pe articole, ediţia a V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2014, p. 901.
110 Ibidem.
111 Pentru argumentarea acestei observaţii, a se vedea Gh. Mateuţ, Delapidare. Delimitări, în „Revista de Drept Penal”, nr. 

4/2001, p. 39.
112 A se vedea C. Balaban, Societăţi comerciale. Infracţiuni, în „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2003, p. 120.
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credinţă, opinându-se, prin urmare, că indiferent de atingerea scopului urmărit sau de obţinerea unui anumit 
beneficiu prin actele de executare, infracţiunea se considera consumată113. Aceasta deoarece pericolul despre 
care vorbim se concretizează ca un fel de prejudiciu moral adus relaţiilor de serviciu specific societare, la fel ca 
în cazul delapidării; cu toate acestea unii autori încă sunt de părere că art. 272 alin. (1) reprezintă o infracţiune 
de rezultat114, opinie cu care nu putem fi de acord tocmai în considerarea explicaţiei de mai sus, potrivit căreia 
patrimoniul societăţii nu e singurul afectat, ci atât relaţiile de interior, cât și cele de exterior ale societăţii – 
aceasta, în ipoteza comiterii prin folosirea creditului societăţii. 

S-a opinat că art. 272 alin. (1) din Legea societăţilor este o infracţiune cu o aplicabilitate din ce în 
ce mai restrânsă, întrucât, de fiecare dată când vor fi tipice prevederilor art. 308 C. pen. faptele comise de 
administratorul societăţii, se va reţine delapidarea în forma sa atenuată115, părere cu care nu putem decât să 
fim de acord , în considerarea terenului pe care îl câștigă art. 308 printr-o interpretare extensivă, după cum 
am surprins în capitolul anterior, dar și pentru că art. 281 din Legea societăţilor prevede că, în situaţia în care 
infracţiunile prevăzute de legea amintită sunt pedepsite mai aspru în alte legi, atunci se vor aplica acele texte de 
lege, și nu cele din legea societăţilor. În acest sens, instanţa de fond a hotărât într-o speţă că are aplicabilitate 
fostul. art. 215 ind. 1 și nu art. 272 alin. (1) din Legea Societăţilor, în considerarea calităţii speciale de funcţionar 
privat a administratorului unei societăţi, potrivit fostului art. 147 Cod pen. anterior, care și-a însușit o sumă 
de bani din contul acesteia, comiţând acte specifice ambelor infracţiuni, dar pedepsite mai asupra de fostul art. 
215 ind. 1116.

 Totuși, credem că în acest sens se impune o modificare a art. 281 din Legea societăţilor, în considerarea 
faptului că delapidarea are un caracter general printre infracţiunile de serviciu, în timp ce textul art. 272 alin. 
(1) este conceput strict pentru a proteja patrimoniul societăţilor – care, conceptual, sunt comerciale117 - și deci, 
nu a oricăror persoane juridice, fiind de asemenea un text specific îndeosebi pentru administratorii societăţilor, 
nu pentru orice categorie de administratori; așadar, în opinia noastră, ar trebui să prevaleze art. 272 alin. (1) 
înaintea textului de la art. 308 Cod pen. 

 În plus, din moment ce nu toţi subiecţii pasivi din cadrul textului art. 272 alin. (1) ar putea răspunde 
potrivit art. 308 Cod pen., deoarece unii dintre ei nici măcar nu au o însărcinare în cadrul societăţii și, 
în interpretarea restrânsă și recomandată a art. 308, nici nu se află într-un raport de subordonare faţă de 
aceasta – fondatorii, ar reprezenta o lipsă de coerenţă ca pentru aceștia să se aplice textul art. 272 alin.(1), iar 
pentru ceilalţi subiecţi activi, care exercită diverse însărcinări în sarcina persoanei juridice, să fie abandonată 
incriminarea consacrată pentru raporturile din cadrul societăţilor și să se meargă pe incriminarea generală, 
prevăzută de Codul pen. În această situaţie caracterul subsidiar ar trebui să fie dobândit, din punctul nostru 
de vedere, de infracţiunea de delapidare, care are un caracter de mai mare generalitate, potrivit principiului 
specialia generalibus derogant. 

 IV.2. Delapidarea în concurs cu alte infracţiuni. Delapidarea și infracţiunile de fals
S-a demonstrat în practică faptul că de multe ori, anterior comiterii delapidării, autorul acesteia va 

încerca de cele mai multe ori să-și „acopere urmele” în avans, acţiuni care, în mod normal, reprezintă acte de 
pregătire ale infracţiunii. De cele mai multe ori, însă, acestea vor fi acte de executare specifice infracţiunilor de 
fals, care se vor prezenta ca infracţiuni-mijloc. Prin urmare, acestea vor fi reţinute în concurs cu infracţiunea-
scop, delapidarea.118

Sub imperiul reglementărilor mai vechi privind delapidarea, în literatura de specialitate se punea 

113 A se vedea Gh. Mateuţ, Delapidare. Delimitări, în „Revista de Drept Penal”, nr. 4/2001, p. 42.
114 Pentru o argumentare detaliată a acestei opinii, a se vedea S. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, op. cit., p. 900.
115 A se vedea S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 435.
116 Jud. Adjud, sent. pen. nr. 134/20.03.2007.
117 Potrivit prevederilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare C. civ., noţiunea de  „comerciant” 

va fi înlocuită cu aceea de „persoană fizică sau juridică supusă înregistrării în registrul comerţului” sau cu aceea de „profesionist”, 
în legislaţia privind drepturile consumatorilor; noţiunile de „acte de comerţ” şi de „fapte de comerţ” se înlocuiesc cu noţiunea de 
„activităţi de producţie, comerţ sau prestări servicii”, încercându-se astfel prin noua filosofie a dreptului civil absorbirea prevederilor 
tradiţionale de drept comercial în „marea familie a dreptului civil”. Cu toate acestea, majoritatea lucrărilor de specialitate de drept 
comercial folosesc în continuare noţiunile amintite, pentru a putea explica instituţiile de drept comercial care se menţin, mutilat fiind 
doar limbajul acestei ramuri a dreptului, a cărui folosire ar putea-o face mai greu de înţeles.

118 Jud. Galaţi, sent. pen. nr. 65/23.01.2015; Jud. Oneşti, sent. pen. nr. 292/15.05.2012.
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problema dacă acest concurs era unul ideal sau formal. O parte a doctrinei aprecia că în discuţie este un concurs 
ideal, în considerarea faptului că scopul era unul singur – aceea de a comite actul de delapidare, în timp ce 
opinia opusă susţinea că este vorba despre un concurs formal, rezolvând această dilemă119. Argumentul acestui 
autor era că, în cazul concursului ideal, ne întâlnim cu un singur act material care va leza două sau mai multe 
valori sociale, iar în acest caz actele materiale sunt multiple, cel puţin în număr de două, deoarece însușirea 
va presupune un contact material cu bunul, neputându-se confunda cu însușirea potrivit scriptelor persoanei 
juridice. Î

n prezent, nu mai există astfel de dezbateri în literatura de specialitate, unanimitatea fiind exprimată în 
sensul celei de-a doua opinii. Astfel, în situaţia în care autorul va fi comis un fals cu scopul de a acoperi urmele 
ce aveau să survină delapidării, însă nu a mai reușit să deposedeze persoana juridică de bunul său, vom reţine un 
concurs între infracţiunea de fals și tentativa la delapidare; fac o observaţie, totuși, în acest sens. Deși rezoluţia 
infracţională pentru comiterea delapidării există încă din momentul comiterii falsului, nu vom putea reţine și 
tentativa la delapidare dacă autorul nu a început acţiunea de sustragere, adică atunci când în concret acesta 
pune în executare hotărârea de a comite delapidarea120; actele de executare specifice infracţiunii de fals săvârșite 
vor fi totuși sancţionate, dată fiind incriminarea lor de către legea penală și înscriindu-se în perioada externă a 
activităţii penale privind delapidarea. Motivul pentru care nu se pedepsește și delapidarea, cu toate că intenţia 
agentului vădita, e acela că, după cum a apreciat instanţa într-o speţă în care a delimitat actele de pregătire de 
tentativă121,  în faza de pregătire nu se execută acţiuni specifice laturii obiective, ci simple activităţi (chiar și 
infracţionale, dar specifice altei fapte incriminate de lege), menite să pregătească executarea. În aceste cazuri, 
infracţiunile de fals vor funcţiona ca o infracţiune-mijloc, pentru punerea în executare a infracţiunii-scop, care 
e delapidarea.

 V. DELAPIDAREA ÎN ALTE SISTEME DE DREPT
 V.1. Delapidarea în Franţa
În Codul pen. francez, delapidarea, denumită „Sustragerea și deturnarea de fonduri”, e reglementată în 

cadrul Cărţii a IV-a, denumită „Infracţiuni și delicte contra naţiunii, a Statului și a păcii publice”, Titlul III – 
Infracţiuni împotriva autorităţii statale, Capitolul II – Infracţiuni împotriva administraţiei publice comise de 
persoane care exercită o funcţie publică, Secţiunea a 3-a – Încălcări ale obligaţiei de loialitate, Paragraful 5, art. 
432122. Obiectul juridic e complex, fiind reprezentat, în primul rând, după cum reiese și din titlul secţiunii, de 
prestigiul de care se bucură statutul funcţionarului public și de relaţiile acestuia cu administraţia publică și, în 
subsidiar, de patrimoniul statului.

 V.1.1. Varianta-tip
Obiectul material e reprezentat, după cum specifică textul de lege, de acte sau titluri, valori publice sau 

private, documente sau titluri, sau bunuri ori titluri ce ţin locul acestora, care i-au fost în prealabil încredinţate 
funcţionarului public, în considerarea atribuţiilor pe care le exercită din funcţia în care a fost numit. După 
cum putem observa, și legiuitorul francez face referire doar la bunurile mobile, așadar, bunurile imobile și 
cele incorporale sunt excluse din câmpul protecţiei oferite de acest text de incriminare123. Mai mult, bunurile 
mobile în discuţie nu pot face obiectul infracţiunii până în momentul în care nu sunt luate în primire de către 
funcţionarul public, în considerarea atribuţiilor sale de serviciu. De asemenea, trebuie să existe o legătură de 
cauzalitate directă și între remiterea bunurilor către agent și însărcinările sale.124  Subiectul activ al infracţiunii 

119 A se vedea S. Aug. Oliviu, op. cit., p. 380.
120 A se vedea V. Cioclei, op. cit., p. 147.
121 C. Ap. Oradea, dec. pen. nr.1388/19.07.2002.
122 Art. 432-15 Cod pen. francez. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu îndatoriri 

pentru serviciul public, un contabil public, un depozitar public sau un subordonat al acestuia, distruge, deturnează sau sustrage 
un act sau un titlu, sau fonduri publice ori private, sau valori, piese sau titluri ce ţin locul acestora, sau orice alt obiect ce i-a fost 
încredinţat în considerarea funcţiei sale sa a atribuţiilor sale, se pedepseşte cu pedeapsa închisorii de 10 ani şi cu o amendă.

Art. 432 – 16. Dacă distrugerea, deturnarea sau sustragerea de către un terţ a bunurilor prevăzute la art. anterior se datorează 
neglijenţei unui depozitar al autorităţii publice sau unei persoane însărcinate cu atribuţii din serviciul public, a unui contabil sau a 
unui depozitar public, aceasta se pedepseşte cu un an de închisoare şi cu amendă de 15 000 euro.

123 Pentru detalierea observaţiei în acest sens, a se vedea E. Dreyer, Droit penal special, Ed. Ellipses, Paris, 2008, p. 578.
124 Ibidem.
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e o persoană care îndeplinește anumite atribuţii în serviciul public – aceea de depozitar al autorităţii publice 
(ex. un notar125), de contabil public sau de depozitar public (ex. perceptor de taxe126,  un inspector al Trezoreriei, 
economistul unui liceu, un ofiţer, un militar însărcinat cu manipularea bunurilor, a fondurilor ce constituie 
obiect material al infracţiunii127) ori de subordonat al acestuia – e interesant că aici va avea importanţă din 
punct de vedere al dreptului penal și acest raport de prepușenie. Subiectul pasiv al infracţiunii e, în sens larg, 
Statul și, în sens restrâns, administraţia publică, al cărei prestigiu, dar și patrimoniu, sunt lezate. În ceea ce 
privește latura obiectivă a infracţiunii, aceasta se realizează doar prin modalităţi comisive, fiind o infracţiune 
de tip închis, întrucât legiuitorul francez a prevăzut cele trei modalităţi de comitere – distrugere, deturnare ori 
sustragere. Modalitatea distrugerii se va realiza prin actele de distrugere, degradare și deteriorare prevăzute la 
articolele 322 – 1 și următoarele128, infracţiuni pentru care nu a fost prevăzută varianta agravată a comiterii 
de către o persoană ce exercită un funcţie publică; tocmai calitatea specială a subiectului activ justifică această 
incriminare separată129 în locul unei forme agravate, întrucât valoarea socială care primează în acest caz nu e 
patrimoniul. 

Comiterea prin deturnare se referă la o utilizare a bunurilor contrară prevederilor legale sau a 
instrucţiunilor primite de către agent, practic, ceea ce ar însemna delapidarea în modalitatea folosirii sau a 
traficării, din dreptul nostru intern; conflictul de calificări dintre această infracţiune și abuzul de încredere apare 
și în dreptul francez, fiind rezolvat asemănător cu soluţia din dreptul român – prin analizarea condiţiilor pe care 
le întrunește (sau nu) subiectul activ; dacă aria de cuprindere a abuzului de încredere va fi mai largă în cadrul 
ambelor sisteme de drept, aceea a delapidării va interesa în mod expres conduita defectuoasă a persoanelor ce 
exercită funcţii publice, după cum o spune și titlul secţiunii. Referitor la comiterea prin sustragere, actele de 
sustragere vor fi specifice actelor de furt, motiv pentru care vom fi din nou în prezenţa unui concurs de calificări 
dintre furt – cu atât mai mult cu cât furtul prevede ca formă agravată comiterea de către o persoană depozitară a 
autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu130. 
Se atrage atenţia în literatura de specialitate asupra faptului că, în primul rând, furtul agravat nu va putea fi 
comis și de un subordonat al depozitarului public și, în plus, că cele două valori sociale protejate – prestigiul 
administraţiei publice și patrimoniul statului, se vor afla pe poziţii diferite în cadrul celor două infracţiuni, în 
sensul în care, în cazul furtului agravat, primează totuși ocrotirea patrimoniului131. 

Apreciem că distincţia trebuie să meargă mai departe de acest criteriu pur teoretic, întrucât e dificil 
de apreciat când a fost lezat mai mult patrimoniul decât prestigiul administraţiei publice. Prin urmare, în 
considerarea formulării textului prevăzut la art. 432 – 15, apreciem că distinctivă e relaţia anterioară a agentului 
cu bunurile, în sensul în care, dacă acestea îi fuseseră încredinţate (așa cum în dreptul nostru intern bunurile sunt 
gestionate sau administrate de către agent132) funcţionarului, actul său ulterior de sustragere va fi incriminat ca 
delapidare; dacă agentul nu a avut în grijă bunurile, ci pur și simplu accesul său a fost simplificat de calitatea 
sa de funcţionar, atunci vom fi în prezenţa furtului în formă agravată.  Latura subiectivă se va prezenta sub 
forma intenţiei, autorul trebuind să aibă cunoștinţă de provenienţa bunurilor și trebuie să aibă intenţia de a 
distruge, deturna sau de a-și însuși bunurile respective. Considerăm că intenţia se poate manifesta și sub forma 
celei indirecte, mai ales în cazul distrugerii, celelalte două modalităţi nefiind susceptibile de comitere decât cu 
intenţie directă. Cu privire la pedeapsă, observăm cuantumul fix al acesteia – de 10 ani, ceea ce reprezintă o 
deosebire faţă de reglementarea din dreptul român.

 V.1.2. Varianta atenuată
În cazul variantei atenuate, prevăzute de art. 432 – 16 Cod pen. francez, vom prezenta doar aspectele 

125 A se vedea J. Larguier, A. M. Larguier, Droit penal special, ed. a 9a, Ed. Dalloz, Paris, 1996,  p. 266.
126 Ibidem.
127 A se vedea P. Gattegno, Droit Penal Special, ed. a IV-a, Ed. Dalloz, Paris, 2001, p, 348.
128 Întreaga secţiune amintită poartă numele de „Infracţiuni de distrugere, degradare şi deteriorare care nu prezintă un pericol 

pentru persoane”.
129 A se vedea E. Dreyer, op. cit., p. 578.
130 Art. 311-42°, Cod pen. francez.
131 În acest sens, E. Dreyer, op. cit., p. 580.
132  Cu specificaţia că legiuitorul francez nu face această precizare potrivit căreia bunurile ar trebui gestionate ori administrate, 

ceea ce înseamnă că ele pot fi şi păzite pur şi simplu sau transportate de către agent, care va fi subiect activ al infracţiunii prevăzute 
de art. 432-15 Cod pen. francez.
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care diferă faţă de varianta-tip, pentru a nu relua inutil anumite elemente care au fost prezentate anterior. Vom 
observa aici că, în acest caz, e pedepsită neglijenţa funcţionarului public, nu intenţia acestuia de a prejudicia 
prestigiul și patrimoniul administraţiei publice133; în dreptul nostru penal intern, această infracţiune este 
echivalentul neglijenţei în serviciu, așadar, motivul pentru care o vom prezenta este pentru a clarifica distincţia 
dintre aceasta și 432 – 15, care este de fapt echivalentul delapidării din dreptul penal român. Subiecţi activi ai 
infracţiunii vor fi aceiași ca și în cazul art. 432 – 15, mai puţin subordonatul depozitarului public. În ceea ce 
privește latura obiectivă, se impun câteva observaţii. În primul rând, aceasta este o infracţiune de tip deschis, 
din moment ce nu îi e impusă o conduită exactă subiectului activ, la fel ca în textul articolului anterior; în 
cazul acesta, agentul poate, prin orice modalitate, să fie neglijent și, prin aceasta, să se realizeze distrugerea, 
deturnarea sau însușirea de către un terţ a bunurilor încredinţate lui, în considerarea atribuţiilor de serviciu. 

O altă chestiune ar fi faptul că, deși sunt tratate ca infracţiune distinctă, conceptual, actele sunt de 
complicitate, cu toate că nu e posibilă complicitatea din culpă; tocmai de aceea (dar și din cauză că valorile 
sociale protejate sunt distincte), legiuitorul francez a ales să incrimineze expres în cadrul acestei secţiuni acest 
gen de comportament. Este, totuși, necesar ca cealaltă persoană, terţul134 care va comite infracţiunea principală, 
să acţioneze cu intenţie. Se subliniază în literatura de specialitate faptul că scopul incriminării acestei conduite 
neglijente nu e neapărat legat de prestigiul administraţiei publice, ci mai degrabă de prestigiul de care ar trebui 
să se bucure statutul funcţionarului public135, încercându-se, prin intermediul funcţiei de prevenţie a dreptului 
penal, să se atragă atenţia persoanelor care exercită o funcţie publică asupra importanţei acţiunilor lor și asupra 
faptului că incompetenţa nu e scuzabilă atunci când în discuţie sunt și alte valori decât simplul patrimoniu al 
unei persoane.

 V.2. Delapidarea în Spania
În Codul pen. spaniol, delapidarea se găsește în cadrul Titlului al XIX-lea – Infracţiuni  împotriva 

Administraţiei Publice, în cadrul art. 432, 433.136 În ceea ce privește obiectul juridic, după cum o spune și titlul 
capitolului, se protejează relaţiile de serviciu din domeniul public, în special autoritatea morală a administraţiei 
publice și a persoanelor care lucrează în serviciul acesteia, încrederea în aparatul statal fiind slăbită prin comiterea 
acestor fapte de către persoanele ce exercită o funcţie sau o autoritate publică; în secundar, se protejează 
patrimoniul administraţiei publice.137 Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă bunurile și valorile publice. 
Prin „bunuri” înţelegem obiecte de orice natură și bani. Prin valori, pe de altă parte, înţelegem orice alte bunuri 
în afara de bani, a căror valoare e comparabilă cu aceea a banilor; titluri.138 În doctrină, este unanim acceptată 
ideea conform căreia fapta nu se poate comite asupra bunurilor imobile. Subiectul activ al infracţiunii, atât în 
prima, cât și în a doua variantă (cea de la pct. 3 reprezentând doar o variantă agravantă a primelor două), este 
persoana care exercită o autoritate sau o funcţie publică; pe lângă acest statut, subiectul activ al infracţiunii 

133 A se vedea M. Veron, Droit penal special, ed. a 13-a, Ed. Sirey, Paris, 2010, p. 400.
134 E. Dreyer, op. cit., p. 582.
135 Ibidem.
136 Art. 432:
 1. Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani şi cu decăderea specială din dreptul de a ocupa o funcţie publică şi interzicerea 

dreptului de vot pe o perioada de la 6 la 10 ani, persoana care exercită o autoritate sau o funcţie publică şi comite infracţiunea 
prevăzută de art. 252  asupra proprietăţii publice.

 2. Aceeaşi pedeapsă se aplică persoanei care exercită o autoritate sau o funcţie publică şi care comite infracţiunea prevăzută 
la art. 253  asupra proprietăţii publice.

 3. Se va pedepsi cu închisoare de la 4 la 8 ani şi decăderea absolută de la 10 la 20 de ani dacă, prin săvârşirea faptelor 
prevăzute la pct. 1 şi 2, s-a produs una din următoarele consecinţe:

a) a cauzat daune grave sau a îngreunat activitatea serviciilor publice; sau
b) valoarea prejudiciului cauzat sau a bunurilor ori a valorilor sustrase a depăşit 50.000 euro;
Dacă valoarea prejudiciului cauzat sau a bunurilor ori a valorilor sustrase depăşeşte 250.000 euro, se va aplica pedeapsa de la 

jumătatea ei superioară, putându-se ajunge la aplicarea pedepsei superioare.
Art. 433. Faptele prevăzute la articolul anterior se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 2 ani şi amendă de la 3 luni şi o zi la 12 

luni şi decăderea specială din dreptul de a ocupa o funcţie publică şi dreptul de vot de la 1 la 5 ani, atunci când prejudiciul este de 
sub 4.000 euro.

137 În acelaşi sens, A. M. Garrocho Salchedo, Lod delitos de malversacion, în „Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad”, 
nr. 6/2014, p. 270.

138 A se vedea M. Cobo del Rosal, C. Carmona Salgado, B. del Rosal Blasco, J. J. Gonzales Rus, L. Morillas Cueva, M. Quintar 
Diez, Derecho Penal Espanol. Parte Especial, ediția a doua, Ed. Dykinson, Madrid, 2005, p. 917.
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trebuie să îndeplinească și o a două condiţie, aceea a administrării bunurilor, potrivit pct. 1, sau aceea a i le 
fost încredinţate în alte scopuri – cum ar fi acela de transport sau al contractului de comision, de depozit etc. 
Referitor la această a doua condiţie, în cazul pct. 1 al articolului, va fi vorba despre o obligaţie generală de 
administrare și de anumite prerogative mai largi, inclusiv de decizie, pe care le are agentul asupra bunurilor; 
credem că administrarea cerută de textul de lege spaniol este echivalentul administrării, dar și al gestionării din 
dreptul penal român, întrucât ea pare să ofere prerogative largi, nelimitate de anumite definiţii legale, așa cum 
e la noi în cazul gestiunii, spre exemplu. 

Cât privește pct. 2, agentul va fi însărcinat cu anumite obiective specifice pe care trebuie să le respecte 
mai mult sau mai puţin punctual, puterea sa de decizie cu privire la soarta bunurilor fiind pe cât posibil 
restrânsă139. Subiectul pasiv va fi întotdeauna administraţia publică, atât pe considerente de moralitate și onoare 
ale acesteia, cât și pe considerente patrimoniale. 

Referitor la latura obiectivă, pct. 1 are conţinut deschis, fiind posibilă comiterea infracţiunii prin absolut 
orice conduită a subiectului activ, prin care se depășesc limitele însărcinării și se creează o pagubă în patrimoniul 
administraţiei publice. Pct. 2, în schimb, prevede modalitatea expresă a însușirii bunurilor, modalitate ce se 
găsește și în textul art. 295 Cod pen.; însușirea trebuie privită mai mult în sensul unei sustrageri, deoarece există 
posibilitatea ca, în final, bunul să fie însușit de către un terţ, acesta fiind de la bun început scopul subiectului 
activ. Facem o paranteză aici pentru a arăta din nou, în contextul similitudinii acestui punct cu prevederea 
noastră internă, faptul că natura delapidării este tot aceea a unui furt, caracterul hibrid fiind dat de multiplele 
modalităţi de comitere care i se adaugă și, cel mai important, de calitatea subiectului activ și a celui pasiv. 
Ambele forme sunt, sub aspectul modalităţii de săvârșire, comisive, inclusiv cea de la pct. 1, având în vedere 
faptul că agentul trebuie să depășească limite învestire. Ca latură subiectivă, ambele forme se pot comite doar 
în modalitatea intenţiei, din moment ce legiuitorul spaniol nu a prevăzut expres și incriminarea delapidării 
comise din culpă140.  

Referitor la pedepse, dorim să facem doar câteva precizări legate de elemente ce provin din Partea 
Generală a Codului pen. spaniol. Decăderile – absolută și specială sunt prevăzute la art. 41 și art. 42 Cod pen. 
spaniol, în cadrul secţiunii denumite „pedepse privative de drepturi”. Decăderea absolută reprezintă privarea 
definitivă de toate onorurile, funcţiile și însărcinările publice pe care le primise anterior condamnatul și, în plus 
interdicţia pe viitor de a primi aceleași onoruri sau altele, funcţii sau însărcinări în cadrul administraţiei publice 
și de a fi ales în cadrul autorităţilor publice. Decăderea specială îl va priva pe condamnat de funcţii și îndatoriri 
în domeniul public pe care le avea până în momentul comiterii faptei, iar acesta va fi incapabil de a obţine altele 
asemenea, pe durata pedepsei; distincţia faţă de decăderea absolută o reprezintă faptul că, în cazul celei speciale, 
vor fi precizate în hotărârea de condamnare cu exactitate activităţile, funcţiile și onorurile interzise autorului 
faptei. Pct. 3 reprezintă o formă agravată atât faţă de pct. 1, cât și faţă de pct. 2, justificată prin cuantumul 
important al prejudiciului și/sau prin inconvenientele provocate bunei funcţionări a administraţiei publice. 

Ultimul alineat este tot o formă agravată, explicată prin faptul că prejudiciul este, de această dată, 
deosebit de mare. Art. 433 reprezintă o formă atenuată a art. 432, criteriul de încadrare fiind tot acela al 
cuantumului prejudiciului produs; remarcăm faptul că este o tendinţă a legiuitorului spaniol de a crea formele 
agravate sau atenuate cu preponderenţă în funcţie de anumite valori-limită pe care le consideră relevante.

 V.3. Delapidarea în Italia
În dreptul italian, delapidarea e incriminată în cadrul Titlului al II-lea – Infracţiuni contra 

Administraţiei Publice, Capitolul I – Infracţiuni ale funcţionarilor publici împotriva Administraţiei Publice, 
fiind incriminată în cadrul mai multor texte de lege141. După cum se poate vedea, atât după situarea textelor de 

139 Idem, p. 918.
140 A. M. Garrocho Salchedo, op. cit., p. 271.
141 Art. 314 – Delapidarea
Funcţionarul public sau persoana însărcinată cu exercitarea unui serviciu public (357 ) 

care, în considerarea funcţiei sau a serviciului său a deţinut sau a dispus de bani sau de un alt obiect mobil al altuia şi şi-l însuşeşte, e 
pedepsit cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Se aplică pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani când vinovatul a acţionatul doar cu scopul de a folosi temporar bunul 
pe care, apoi, l-a restituit.

Art. 316 – Delapidarea comisă profitând de greşeala altuia
Funcţionarul public (357) sau cel însărcinat cu exercitarea unui serviciu public care, în exercitarea funcţiei sale, profitând de 
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lege, cât și potrivit conţinuturilor acestora, valoarea socială protejată principală e reprezentată de autoritatea și 
integritatea Administraţiei Publice, putând fi vorba, în subsidiar, și despre integritatea funcţionarului public, 
în cazul primelor două articole, cât și, în fiecare dintre cele trei articole citate, despre ocrotirea patrimoniului 
Administraţiei Publice. Referitor la aceasta, sensul de „administraţie publică” are un înţeles larg din perspectiva 
dreptului penal italian, cuprinzând toate entităţile care desfășoară activităţi publice – inclusiv cele judiciare și 
legislative142, aspect relevat și de definiţia funcţionarului public, oferită de art. 357. În considerarea faptului că 
cele trei texte sunt caracterizate de numeroase elemente diferite, le vom trata separat.

 V.3.1. Delapidarea prevăzută de art. 314
Obiectul material al acesteia în constituie banii sau bunurile mobile; în literatura de specialitate s-a apreciat 

ca fiind inutilă prevederea potrivit căreia și banii reprezintă obiect material al delapidării, considerându-se că 
oricum aceștia se încadrează în categoria bunurilor mobile, fiind, probabil, o opţiune legislativă tradiţională143. 
Prin „bani”, ca și în dreptul român, se înţeleg banii de hârtie și moneda metalică în curs. Prin bunuri mobile se 
înţeleg entităţile materiale, susceptibile de a fi transportate , dar și energia care are valoare economică, precum 
energia electrică144; valoarea economică a bunurilor mobile este esenţială, după cum am subliniat și în analiza 
referitoare la delapidarea din dreptul penal român, în acest sens pronunţându-se și Casaţia Penală Italiană 
deoarece, indiferent de reaua intenţie a funcţionarului public, nu va exista un impact negativ asupra bunei 
funcţionări a Administraţiei Publice dacă bunurile sustrase sunt lipsit de valoare economică sau au o valoare 
economică infimă145. 

Referitor la apartenenţa acestora, ele pur și simplu trebuie să nu fie ale funcţionarului public, putând 
fi proprietatea statului sau a unor privaţi – aflate, însă, în grija Administraţiei Publice, dar important e ca 
funcţionarul să se afle în posesia ori detenţia lor sau să le fi folosit în interes de serviciu, anterior comiterii 
faptei. În privinţa subiectului activ nu considerăm că se impun clarificări, textul de lege fiind neechivoc în acest 
sens și făcând referire la funcţionarul public sau persoana care exercită însărcinări în cadrul serviciilor publice, 
funcţionarul public având sensul prevăzut de art. 357 Codul pen. italian. 

Latura obiectivă a delapidării va avea două modalităţi – însușirea, varianta-tip, și folosirea – varianta 
atenuată; facem aici o paranteză pentru a preciza că această distincţie expresă făcută de legiuitor, în loc să 
fie lăsată la aprecierea instanţei, în funcţie de prejudiciul creat, ar trebui să fie făcută și în dreptul nostru 
intern, folosirea fiind fără dubiu mai puţin păguboasă decât însușirea. Însușirea se va realiza în momentul în 
care funcţionarul public va modifica posesia bunului, comportându-se ca un adevărat proprietar al acestuia; 
uneori, aceasta e o chestiune mai mult internă, psihologică, deoarece noul „proprietar” al bunului nu va realiza 
întotdeauna acte vădit diferite asupra bunului, putându-l doar păstra, fără a se folosi de acesta; așadar, important 
e momentul în care el consideră că este noul proprietar al bunului146. 

Apreciem, totuși, că va conta în egală măsură, dacă nu în chiar mai mare măsura, momentul sustragerii 
bunului, simpla reprezentare a funcţionarului, potrivit căreia e noul proprietar al bunului, nefiind pedepsibilă, 
ea trebuind să se sprijine și pe elemente de fapt reale. Cât despre varianta folosirii, ea se referă la folosirea 
bunului de către agent în interes propriu, specifică furtului de folosinţă, reglementat cu caracter general de 
legiuitorul italian în art. 626 ind. 1147, nu doar cu privire la anumite obiecte materiale, precum în dreptul penal 
român. Această opţiune ilustrează și mai bine faptul că delapidarea este, conceptual, un furt agravat. 

Se atrage atenţia în literatura de specialitate asupra faptului că deturnarea nu mai reprezintă o 

greşeala altuia, primeşte sau păstrează pe nedrept bani sau alte foloase, pentru sine sau pentru altul, e pedepsit cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani.

Art. 316 bis. – Delapidarea comisă în dauna statului
Cel care, străin de administraţia publică, obţinând de la stat ori de la o altă instituţie publică sau de la Comunităţile europene 

contribuţii, subvenţii sau finanţări destinate încurajării de iniţiative cu scopul de a realiza lucrări sau de a desfăşura activităţi de 
interes public, nu le destinează scopurilor stabilit, este pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

142 În acest sens, A. Rocco, Commento Teorico-Pratico del Nuovo Codice Penale, vol. III ediţia a 2-a, Ed. Unione Tipografico-
Editrice Torinese, Torino, 1940, p. 196.

143 A se vedea G. Fiandance, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, ed. a 5-a, Editura Zanichelli, Bologna, 2012, p. 191.
144 Ibidem.
145 Pentru o tratare detaliată, A se vedea Cass. pen., sent. pen. nr. 4286/2013.
146 Idem, p. 188.
147 Idem, p. 196.
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modalitate de comitere a faptei, în urma modificărilor legislative ce au avut loc, astfel că deturnarea banilor sau 
a bunurilor se va pedepsi ca infracţiune distinctă, de abuz în serviciu, prevăzut de art. 323148. Din perspectiva 
laturii subiective, fapta se poate comite în modalitatea intenţiei, agentul trebuind să își dorească să folosească 
sau să își însușească bunurile; nicio modalitate a săvârșirii faptei nu e pedepsită atunci când se comite din culpă, 
precum în alte sisteme de drept (francez, brazilian). Fapta se consumă în momentul însușirii sau al folosirii în 
interesul personal a bunului de către agent.

 V.3.2. Delapidarea comisă profitând de greșeala altuia
Vom vedea că o atare formă de delapidare există și în Codul pen. din Brazilia. Motivele legiuitorului de 

a incrimina separat o asemenea formă sunt multiple. Astfel, în primul rând, legiuitorul se raportează la faptul 
că în culpă e și particularul, pentru atenţia de care dă dovadă. 

Pe de altă parte, legiuitorul sancţionează mai puţin drastic această formă de comitere și pentru că nu 
va exista o lipsă în patrimoniul statului și nu se va crea nici în patrimoniul particularului o lipsă patrimonială 
formată din bani sau bunuri care trebuiau să revină Administraţiei Publice, ci relaţiile patrimoniale păguboase 
au loc doar în raport cu particularul. De asemenea, o asemenea conduită nici nu putea fi ignorată de legiuitor, 
deoarece, în pofida faptului că nu se creează pagube materiale în patrimoniul statului, va fi pătată imaginea 
acestuia prin comportamentul necinstit al funcţionarului public. 

Astfel, obiectul juridic principal e reprezentat în continuare de integritatea Administraţiei publice, în 
subsidiar, fiind afectat și patrimoniul persoanei private. Obiectul material e reprezentat de banii sau bunurile 
persoanei private, cu care intră în contact funcţionarul public, în considerarea atribuţiilor sale de serviciu. 
Subiectul activ al infracţiunii este același ca și în cazul infracţiunii prevăzute la art. 314. Distincţia apare însă, 
în situaţia comiterii faptei prevăzute de art. 316, în interesul unui terţ. 

Cea mai importantă observaţie este legată de eroarea în care se află persoana privată ale cărei bunuri 
sunt însușite de funcţionar. Astfel, eroarea trebuie să fie una spontană, în niciun caz creată de funcţionarul 
public, acesta trebuind să se limiteze la a profita de greșeala privatului149. Latura subiectivă e intenţia, fapta 
putând fi comisă doar dacă agentul e conștient de starea de eroare în care se află persoana vătămată, și, fiind 
conștient de aceasta, va acţiona în interes propriu. Momentul consumării e acela în care funcţionarul public 
primește bunurile privatului.

 V.3.3. Delapidarea comisă în dauna statului150

Raţiunea incriminării e dată de faptul că nu de puţine ori au existat abuzuri ale privaţilor cu privire 
la subvenţiile sau finanţările acordare din banii publici. Obiectul material al faptei îl reprezintă bunurile sau 
banii de provenienţă publică, autorul intrând în posesia lor iniţial în mod licit, dar folosindu-le într-o manieră 
contrară celei prevăzute de lege sau impuse de autorităţile care i le-au acordat. Subiectul activ al faptei va fi, de 
data aceasta, o persoană străină de Administraţia Publică, persoană căreia i s-au pus la dispoziţie fonduri din 
partea statului. 

Se impune următoarea precizare: persoanele care sunt funcţionari publici vor putea fi subiecţi activi 
ai acestei forme a delapidării, însă nu în considerarea calităţii lor de funcţionari, precum în textele de lege 
discutate anterior151. Formularea „o persoană străină de administraţia publică” nu se vrea a fi una restrictivă, așa 
cum ar putea părea la o primă citire, ci dimpotrivă, una extensivă, referindu-se la orice cetăţean care îndeplinește 
condiţia de a fi primit în prealabil fonduri de la una din entităţile enumerate. Subiecţii pasivi sunt statul, orice 
altă instituţie publică naţională sau Uniunea Europeană. În privinţa laturii obiective, infracţiunea e una cu 
conţinut deschis, comisivă, autorul trebuind să folosească în orice alt mod și scop decât cel prevăzut de lege 
banii sau bunurile acordate. Ca latură subiectivă, infracţiunea se comite doar sub forma intenţiei.

 V.4. Delapidarea în Portugalia
În Codul pen. din Portugalia, delapidarea se regăsește în cadrul Capitolului al IV-lea – Infracţiuni 

148 Idem, p. 188.
149 Idem, p. 199.
150 Anumiţi autori din literatura de specialitate preferă, în considerarea conţinutului textului, denumirea de „deturnare”, în loc 

de aceea de delapidare, deoarece subiectul activ al faptei va folosi cu o altă destinaţia bunurile primite într-un anumit scop, acţiune 
specifică faptelor de deturnare. În acest sens, a se vedea S. Vinciguerra, Il delitti contro la publica amministrazione, Ed. CEDAM, 2008, 
p. 300.

151 M. Ronco, B. Romano, Codice Penale Commentato, ediţia a 4-a, Ed. CEDAM UTET Giuridica, 2012, p. 1577.
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comise în exerciţiul funcţiei publice, Secţiunea a  II-a – Delapidarea, în cadrul. Art. 357, art. 376152. Obiectul 
juridic vizat de cele două articole citate este complex, astfel că vor fi în discuţie două valori sociale ocrotite de 
lege: pe de o parte, se protejează patrimoniul de însușirea sau folosirea pe nedrept a bunurilor pe care le are în 
grijă funcţionarul, iar pe de altă parte se protejează valoarea socială privind statutul și integritatea funcţionarilor 
publici. 

În ceea ce privește patrimoniul ca valoare socială protejată, textele de lege nu protejează doar patrimoniul 
public, ci și bunuri aparţinând persoanelor private, însă cu privire la care statul are un drept de posesie sau 
exercită o detenţie, pentru că doar astfel ele s-ar putea afla în grija funcţionarului, în considerarea atribuţiilor 
de serviciu ale acestuia153. Cât privește interesul sporit al legiuitorului faţă de statutul funcţionarului public, 
acesta se datorează faptului că atitudinea nelegală a funcţionarului se va răsfrânge și asupra funcţionării și a 
prestigiului administraţiei publice.154

 V.4.1. Delapidarea prevăzută de art. 375
Obiect material al delapidării vor fi banii și bunurile mobile, banii având înţelesul monedei metalice și 

a banilor de hârtie în curs la data comiterii infracţiunii;. Prin bunuri mobile vom înţelege atât obiectele, cât și 
titlurile și valorile evaluabile economic155. 

Mai mult, bunurile mobile nu sunt reprezentate doar de obiecte, ci inclusiv de energia evaluabilă 
economic, fiind aici dat exemplul funcţionarului care are acces la energie electrică sau la impulsuri telefonice, 
pe care le va folosi pentru a efectua apeluri în interes personal, și nu în interes de serviciu. În ceea ce-l privește 
subiectul activ, acesta e special, neputând fi vorba decât de un funcţionar public; la fel ca în dreptul penal 
român, subiectul activ are o dubla calificare, trebuind să fie și persoana însărcinată să aibă în grijă bunurile sau 
banii pe care le-a sustras, întrucât tocmai din această relaţie a funcţionarului cu bunurile rezultă încrederea 
administraţiei publice în funcţionar, ceea ce face ca delapidarea să aibă un mai mare caracter de periculozitate 
decât furtul156. 

La nivel de latură obiectivă, infracţiunea se va comite prin însușire, potrivit pct. 1, sau prin gajarea, 
împrumutarea ori grevarea cu sarcini a bunurilor, potrivit pct. 3; probabil că fapta comisă potrivit pct. 3 se 
pedepsește cu o pedeapsă a închisorii mai puţin aspră, deoarece există totuși o șansă ca bunurile să se reîntoarcă 
în patrimoniul statului. Fapta are conţinut închis și e comisivă, indiferent de modalitatea de comitere. Se 
remarcă, cu caracter de distincţie faţă de delapidarea din dreptul penal român faptul că, în dreptul penal 
portughez, aceasta are caracter de subsidiaritate, fiind aplicabilă în cazul pct. 1 și pct. 3 doar dacă nu constituie 
o infracţiune mai gravă, pedepsită mai asupra potrivit altor texte legale. Forma de vinovăţie este, în mod 
indubitabil, intenţia, din punctul nostru de vedere, cea a intenţiei directe, potrivit acelorași argumente pe care 
le-am expus când am tratat latura subiectivă a delapidării din dreptul român.

 V.4.2. Delapidarea prin folosire
Spre deosebire de reglementarea din dreptul nostru intern, în dreptul portughez această modalitate a 

152 Art. 357. Delapidarea
1 – Funcţionarul care, în mod ilegitim, îşi însuşeşte, pentru sine sau pentru altul, bani sau orice alte bunuri mobile, proprietate 

publică sau privată, pe care le are în grijă, pe care le are în posesie sau la care are acces în considerarea atribuţiilor sale, se pedepseşte 
cu închisoarea de la 1 la 8 ani, dacă fapta nu e pedepsită mai aspru de o altă normă.

2 – Dacă valorile sau obiectele prevăzute la pct. 1 şi-au pierdut din valoare, în condiţiile art. 202 alin. c), minimul special al 
pedepsei va fi de până la 3 ani de închisoare sau cu pedeapsa amenzii.

3 – Dacă funcţionarul public dă cu împrumut, în gaj sau grevează cu vreo sarcină valorile sau bunurile prevăzute la pct. 1, se 
pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani sau cu amenda, dacă fapta nu e pedepsită mai aspru de o altă normă.

Art. 376 – Delapidarea prin folosire
1 – Funcţionarul care foloseşte sau permite ca o altă persoană să folosească vehicule sau alte bunuri mobile de valori 

considerabile, proprietate publică sau privată, care i-au fost date în grijă, erau în posesia lui sau avea acces la ele în considerarea 
atribuţiilor sale, în scopuri care nu au legătură cu destinaţia legală a acestora, se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau cu 
pedeapsa amenzii de până la 120 de zile.

2 – Dacă funcţionarul, din motive ce privesc interesul public, dă bani publici spre a fi folosiţi în alt mod decât cel prevăzut de 
lege, el va fi pedepsit cu închisoare de până la 1 an sau cu pedeapsa amenzii de până la 120 de zile.

153 J. de Figuereido Dias (dir.), Comentario Conimbricense do Codigo Penal: parte especial, ed. a 2-a, Ed. Coimbra, p. 295.
154 Idem, p. 296.
155 Ibidem.
156 Ibidem, p. 280.
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delapidării e prevăzută într-un text distinct. Aceasta se datorează nu doar laturii obiective distincte, care se 
realizează prin folosire, ci și prin obiectul material distinct, care va cuprinde bunuri de o valoare considerabilă, 
deci nu orice bunuri, ca în cazul delapidării prin însușire, și autovehicule. 

Subiectul activ este același ca și în cazul art. 375, având dubla calificare de funcţionar public și de 
gestionar, administrator, păzitor al bunurilor. Legea portugheză nu prevede cu ce titlu trebuie să aibă în grijă 
funcţionarul bunurile pe care le folosește sau sustrage. 

Ca latură subiectivă, tot cu intenţie se va comite fapta. Pct. 2 al art. 376 prevede o variantă atenuată 
a delapidării prin folosire, care este mai degrabă tipică a unei deturnări de fonduri din dreptul nostru intern, 
agentul schimbând destinaţia bunurilor și a banilor, din considerente ce privesc interesul public; de aceea 
se justifică și o pedeapsă atât de mică; fapta nu rămâne, totuși, nepedepsită, întrucât orice ingerinţă adusă 
bunei funcţionări, dar și prestigiului funcţionarului public, este, în opinia legiuitorului portughez, penalmente 
nejustificată.

 V.5. Delapidarea în Brazilia
 În dreptul brazilian, delapidarea se situează în cadrul Titlului XI – infracţiuni împotriva administraţiei 

publice, Cap. I – Infracţiuni comise de funcţionarii publici împotriva administraţiei în general, fiind incriminată 
în trei forme: delapidarea simplă, delapidarea din culpă și delapidarea prin eroarea altuia. 

 În ceea ce privește obiectul juridic, în literatura de specialitate se distinge, în primul rând, între obiectul 
juridic general, protejat de Titlul XI – care se constituie din funcţionarea și organizarea Administraţiei Publice 
braziliene, ocrotindu-se astfel eficienţa, dar și prestigiul acesteia în sens larg și, pe de altă parte, obiectul juridic 
special, care e multiplu – caracterul moral al relaţiilor din Administraţia Publică, dar și patrimoniul public; 
același autor apreciază că există posibilitatea ca, prin acest text de incriminare, să se protejeze și patrimoniile 
private, atunci când parte din acestea se află în grija funcţionarului  subiect activ al infracţiunii, în considerarea 
atribuţiilor sale de serviciu157.

 V.5.1. Varianta-tip
Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă banii, valorile – orice are valoare patrimonială sau bunurile 

mobile și fructele acestora. Un autor atrage atenţia asupra faptului că nu trebuie urmărit întotdeauna ca bunul 
sustras să aibă valoare patrimonială, întrucât uneori primează chestiuni ce ţin de morală și etică; ca exemplu, 
arată situaţia în care un angajat al unei gări vinde unui pasager un bilet care fusese deja utilizat, bilet despre 
care este evident că nu mai avea o valoare patrimonială. Autorul afirmă că, fără îndoială, în acest caz vom fi 
în prezenţa unei delapidări, deoarece fără îndoială că acel funcţionar a fost conștient de faptul că pasagerul 
respectiv avea să folosească biletul ca pe un titlu la purtător, iar încrederea în Administraţia Publică a fost lezată 
prin acest act.158 

Credem că, dacă într-adevăr s-ar reţine delapidare într-o asemenea ipoteză, ar fi vorba de o delapidare 
prin eroarea altuia, potrivit art. 313; o asemenea ipoteză în dreptul nostru intern ar fi mai degrabă incriminată ca 
abuz în serviciu. Pe de altă parte, ne exprimăm scepticismul și cu privire la opinia autorului citat, potrivit căreia 
valoarea patrimonială a bunului sustras nu are importanţă, în considerarea faptului că încrederea Administraţiei 
Publice e totuși trădată prin afectarea patrimoniului acesteia; am expus mai pe larg motivele în acest sens în 
capitolul privind conţinutul delapidării din dreptul român. 

Referitor la provenienţa bunurilor, acestea pot fi proprietate a Administraţiei Publice sau pot aparţine 
privaţilor, însă e imperativ necesar ca funcţionarul să se afle în posesia lor în considerarea atribuţiilor de 
serviciu159; același autor atrage atenţia asupra faptului că posesia trebuie înţeleasă într-un sens larg, nu neapărat 
îndeplinind toate rigorile din dreptul civil, ea putând fi percepută chiar și ca o simplă detenţie în acest caz. 
Subiectul activ, în toate cele trei forme ale delapidării din dreptul brazilian, va fi funcţionarul public, după cum 
o spun textele de lege citate mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 327 Cod pen. brazilian, funcţionarul public este acea persoană care, 
chiar și temporar sau fără remuneraţie, îndeplinește atribuţii, însărcinări ce ţin de funcţia publică. Se atrage 
atenţia că lipsa calităţii de funcţionar nu îl va exonera de răspundere pe agent, fapta fiind incriminată ca 

157 A se vedea F. Capez, M. S. Prado Garcia, Codigo Penal Comentado, ediţia a III-a, Ed. Saraiva, São Paolo, 2012, p. 688.
158 F. H. Mendes de Almeida, Dos Crimes contra da Administracao Publica, p. 14 apud G. de Souza Nucci, Codigo Penal 

Comentado, ediţia a 9-a, Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 1055.
159 A se vedea G. de Souza Nucci, op. cit., p. 1056.
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o infracţiune distinctă, cum ar fi cele contra patrimoniului – furtul, prevăzut de art. 155 sau infracţiunea 
prevăzută la art. 180, care este echivalentul tăinuirii prevăzute de art. 270 Cod pen.160 Subiectul pasiv este, în 
primul rând, statul; în subsidiar, va fi afectată în mod individual instituţia publică ale cărei bunuri, valori, bani 
au fost delapidate sau persoana fizică ori juridică privată prejudiciată prin acţiunile funcţionarului public161. 

Latura subiectivă în cazul acestei forme e intenţia directă, prevăzută la art. 18, care are același înţeles ca 
și în dreptul român. 

În ceea ce privește latura obiectivă, ea va consta în acţiunea de însușire sau de utilizare a bunurilor, cu 
următoarea precizare: fapta va fi tipică doar în cazul folosirii bunurilor fungibile, precum mâncarea sau banii, 
nu și în cazul folosirii bunurilor nefungibile, spre deosebire de tipicitatea faptei din dreptul nostru intern162, cu 
privire la care dezbaterile din literatura de specialitate se poartă în sensul exact opus, fiind inacceptabil pentru 
unii autori ca delapidarea prin folosire să se poată comite și asupra bunurilor fungibile, aceasta echivalând cu 
o însușire din punctul de vedere al acestora. Așadar, aproprierea bunului trebuie să fie definitivă, constând, de 
fapt, într-o însușire. În cazul comiterii prin deturnare, infracţiunea va fi tipică atunci când agentul modifică 
destinaţia bunului, spre exemplu, acesta primește o valoare destinată statului și care nu trebuie folosită în sfera 
sa de activitate, iar el o distribuie după bunul său plac163.

 Infracţiunea se consumă atunci când funcţionarul public schimbă convertește posesia sau detenţia 
asupra bunurilor dintr-una licita într-una ilicită, în profitul său sau al unui terţ, însușindu-și-le. În cazul 
delapidării prin modificarea destinaţiei bunului, infracţiunea se consumă atunci când bunul este utilizat într-
un mod diferit faţă de cel prevăzut de lege164. Aceasta va fi, prin urmare, similară delapidării prin folosire din 
dreptul nostru intern.

 V.5.2. Delapidarea-furt 165

Această formă este diferită de variant-tip a infracţiunii de delapidare prin faptul că funcţionarul public 
nu se află în gestiunea ori administrarea bunurilor, a banilor sau a valorilor sustrase, diferind în acest sens și 
parte din calitatea subiectului activ, dar și obiectul material al infracţiunii, ca stare a detenţiei sau a posesie 
exercitate asupra bunurilor, deoarece ele se vor afla în detenţia sau în posesia altcuiva. Legiuitorul brazilian, 
spre deosebire de legiuitorul român, alege să incrimineze ca delapidare și această variantă, și nu ca o infracţiune 
de furt, în considerarea periculozităţii faptei, datorată contextului în care ea e comisă, adică a ușurinţei cu care 
funcţionarul public poate ajunge la acele bunuri pe care le va sustrage.

 V.5.3. Delapidarea din culpă
Aceasta e forma atenuată a infracţiunii de delapidare; în dreptul nostru intern, o astfel de faptă s-ar 

pedepsi, cel mai probabil, ca neglijenţă în serviciu, delapidarea fiind posibilă doar sub forma intenţiei. Se atrage 
însă atenţia asupra faptului că doar actele de complicitate la delapidarea intenţionată a altuia sau la simplul furt 
din bunurile Administraţiei publice se pedepsesc conform acestui paragraf. Persoana care beneficiază de actele 
comise din culpă poate fi un funcţionar sau un simplu particular. Un alt aspect important în cazul acestei forme 
e faptul că funcţionarul public va răspunde pentru comiterea din culpă a actelor de complicitate doar dacă 
fapta incriminată de lege se va realiza în formă consumată166. Datorită caracterului mult mai puţin periculos al 
acestui gen de fapte, legiuitorul a prevăzut o cauză de nepedepsire – în cazul reparării integrale a prejudiciului 
înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare și o cauză de reducere a pedepsei – în cazul 
reparării integrale a prejudiciului după pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare.

 V.5.4. Delapidarea prin eroarea altuia
Având în vedere limitele reduse de pedeapsă și în cazul acestui paragraf, spre deosebire de cele prevăzute 

pentru varianta-tip a delapidării, se poate afirma că și aceasta e o formă atenuată a delapidării, mai gravă, 
totuși, decât delapidarea din culpă, deoarece agentul va comite de această dată fapta cu intenţie. Autorii din 

160 A se vedea F. Capez, Maria Stela Prado Garcia, op. cit., p. 690.
161  A se vedea G.de Souza Nucci, op. cit., p. 1056.
162 A se vedea F. Capez, M. S. Prado Garcia, op. cit., p. 690.
163 A se vedea G. de Souza Nucci, op. cit., p. 1058.
164 A se vedea F. Capez, M. S. Prado Garcia, op. cit., p. 695.
165 Denumire dată în literatura de specialitate pentru a se face cu uşurinţă distincţia dintre delapidarea-tip şi cea prevăzută de 

paragraful §1, dar şi dintre această formă şi infracţiunea de furt.
166 Pentru o argumentare detaliată a acestei soluţii, F. Capez, M. S. Prado Garcia, op. cit., p. 695.
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literatura de specialitate atrag atenţia asupra faptului că delapidarea în această modalitate se va comite atunci 
când funcţionarul public pur și simplu va profita de eroarea în care se află persoana al cărei patrimoniu e 
prejudiciat; dacă funcţionarul public e cel care provoacă inducerea în eroare, ne vom afla în prezenţa infracţiunii 
de înșelăciune, prevăzută de art. 171 Cod pen. brazilian. Alţi autori sunt de părere că e lipsit de importanţă din 
partea cui vine elementul erorii, reţinându-se delapidarea și atunci când eroarea e provocată de funcţionar167. În 
considerarea specificităţii în acest sens a infracţiunii de înșelăciune și în considerarea formulării clare a textului 
de lege, care spune că funcţionarul trebuie să profite, nu să provoace eroare, vom înclina spre prima opinie 
prezentată.  Şi în acest caz obiectul juridic e reprezentat de prestigiul Administraţiei Publice și, în subsidiar, 
de patrimoniul persoanei private. Subiecţii pasivi vor fi, în primul rând, statul și, în subsidiar, particularul 
prejudiciat. Ca element subiectiv, vom fi în prezenţa intenţiei directe sau indirecte. Funcţionarul trebuie să știe 
sau cel puţin să accepte faptul că particularul se află în eroare; altminteri, nu ne vom afla în prezenţa faptei 
tipice. Fapta va fi consumată în momentul în care funcţionarul public va fi preluat bunul, valorile ori banii de 
la particularul aflat în eroare.

 V.6. Delapidarea în Ungaria
Spre deosebire de noua poziţionare a delapidării din dreptul penal român în cadrul infracţiunilor de 

serviciu, legiuitorul maghiar a optat pentru menţinerea delapidării printre infracţiunile contra patrimoniului, 
în cadrul art. 372168. În ciuda denumirii identice a textului de lege sus-citat, delapidarea din dreptul maghiar 
reprezintă mai degrabă corespondentul abuzului de încredere din dreptul românesc, după cum s-a mai subliniat 
în literatura de specialitate169. 

Astfel, în primul rând, obiectul juridic al infracţiunii e reprezentat de relaţiile patrimoniale, oferindu-se 
protecţie, ca și în cazul abuzului de încredere din dreptul românesc, dreptului de proprietate, fiind subliniat, 
în subsidiar – precum și în cazul abuzului de încredere -  raportul de încredere care ar trebui să existe între 
proprietarul unui bun și cel căruia bunul îi e încredinţat, indiferent de titlu, întrucât legea maghiară nu distinge. 
În considerarea formulării textului de lege al delapidării, nici nu vedem cum ar fi justificată reglementarea ei ca 
infracţiuni contra serviciului sau contra administraţiei publice, cum mai este în alte sisteme de drept. 

Obiectul material al delapidării din dreptul maghiar îl reprezintă bunul care i-a fost încredinţat agentului 
și de care acesta a dispus ori pe care și l-a însușit. După cum s-a afirmat în literatura de specialitate, încredinţarea 
bunului nu trebuie să fie menţionată într-un înscris, rigorile civile nefiind un element preexistent necesar pentru 

167 În acest sens, a se vedea G. de Souza Nucci, op. cit., p. 1061.
168 Art. 372. Delapidarea
(1) Constituie delapidare fapta persoanei care, fără drept, îşi însuşeşte ori dispune de un bun care i-a fost încredinţat, ca de al 

său.
(2) Pedeapsa pentru delict va fi închisoarea de maxim 1 an dacă:
a) delapidarea a avut ca obiect o valoare minoră; sau
b) delapidarea a avut ca obiect valori de contravenţie şi a fost comisă: 
ba) în asociere pentru comiterea de fapte penale;
bb) într-un loc destinat urgenţelor;
bc) la scară comercială.
3) Pedeapsa pentru infracţiune va fi închisoarea de maxim 3 ani dacă:
a)  delapidarea a avut ca obiect o valoare semnificativă;
b) delapidarea a avut ca obiect o valoare minoră şi a fost comisă în condiţiile prevăzute la alin. 2 lit. ba)-bc); sau
c) delapidarea a avut ca obiect bunuri reprezentând valori culturale, obiecte clasificate sau descoperiri arheologie.
(4) Pedeapsa va fi închisoarea de la 1 la 5 ani dacă:
a) delapidarea a avut ca obiect o valoare importantă;
b) delapidarea a avut ca obiect o valoare semnificativă şi a fost comisă în condiţiile prevăzute la alin. 2 lit. ba)-bc); sau
c) delapidarea a fost comisă împotriva unei persoane a cărei capacitate de a se apăra era diminuată datorită vârstei sau unor 

dezabilităţi.
(5) Pedeapsa va fi închisoarea de la 2 la 8 ani dacă:
a) delapidarea a avut ca obiect o valoare deosebit de substanţială; sau
b) delapidarea a avut ca obiect o valoare importantă şi a fost comisă în condiţiile prevăzute la alin. 2 lit. ba)-bc).
(6) Pedeapsa va fi închisoarea de la 5 la 10 ani dacă:
a) delapidarea a fost săvârşită în considerarea valorii deosebit de importante a obiectului; sau
b) delapidarea a avut ca obiect o valoare deosebit de substanţială şi a fost comisă în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. ba)-bc).
169 În acest sens, vezi M. Popescu, F. Popa, Delapidarea în dreptul penal maghiar, în revista „Dreptul”, nr. 11/2003, p. 192.
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reţinerea infracţiunii decât atunci când Codul civ. maghiar le prevede expres – în cazul contractelor solemne, 
forma scrisă fiind necesară doar atunci când ea reprezintă o condiţie obligatorie a existenţei contractului170. 

În privinţa subiectului activ, din nou vom observa că nu există asemănări între ceea ce înseamnă 
delapidarea în sistemul nostru de drept și sistemul de drept maghiar, întrucât ea nu vine să cenzureze activităţile 
ilicite ale funcţionarilor, fie ei publici sau privaţi, de a-și însuși ori de a dispune de bunurile pe care le au în 
gestiune sau administrare, ci va incrimina faptele oricărei persoane căreia îi fusese încredinţat în prealabil acel 
bun, aceasta fiind o condiţie preexistentă a delapidării maghiare, cât și a abuzului de încredere din dreptul 
românesc. Aceasta nu va exclude reţinerea delapidării în cazul în ipoteza unor raporturi de muncă dintre agent 
și proprietarul bunului – subiectul pasiv, care poate fi și o societate comercială sau chiar o instituţie a statului, 
ci, dimpotrivă, le va include și pe acestea. Credem că subiectul pasiv va fi unul general, având în vedere faptul 
că legiuitorul maghiar nu distinge în acest sens și în considerarea faptului că delapidarea în acest sistem nu 
presupune multe condiţii preexistente speciale, în afară de aceea a preexistenţei detenţiei subiectului activ 
asupra bunului delapidat, ceea ce îi conferă o arie mai largă de acoperire. 

În privinţa laturii obiective, discuţia ar fi asemănătoare cu aceea privind comparaţia dintre delapidare și 
abuz de încredere din cadrul sistemului nostru de drept; precizăm totuși din nou că latura obiectivă e elementul 
ce va crea confuzii în considerarea acţiunii de însușire sau de dispunere de bunul încredinţat, fiind în discuţie 
nu doar modalităţile de comitere, ci și condiţia preexistentă a detenţiei autorului faptei asupra bunului. 

Însușirea se va realiza prin folosirea relaţiei de încredere dintre agent și proprietarul bunului, pentru a îl 
lipsi pe cel din urmă de dreptul său de dispoziţie, comportându-se ca un adevărat proprietar al bunului171; aceasta 
se realizează de cele mai multe ori prin refuzul expres sau tacit de a înapoia bunul adevăratului proprietar; o 
altă modalitate ar fi aceea de a ascunde bunul și de a susţine că acesta nu se mai află în detenţia sa, a agentului, 
pentru că, spre exemplu, a fost furat172. 

Pe de altă parte, dispunerea va avea același conţinut, cu excepţia faptului că agentul nu intenţionează să 
îl lipsească definitiv pe adevăratul proprietar de dreptul de a dispune de bunul său. Facem aici o precizare, cu 
privire la sintagma „ca de al său” din finalul primului alineat; astfel, deși incriminată conduita agentului care ar 
dispune de bunul încredinţat în interes propriu, sau chiar în interesul unui terţ, ca și cum ar fi bunul său propriu, 
este de înţeles că el nu va răspunde pentru delapidare atunci când s-a dispus de bun în interesul proprietarului 
acestuia, care se afla, să spunem cu titlu de exemplu, în imposibilitatea de a-și da consimţământul.

 Cu privire la sistemul de sancţiuni, acestea sunt gradate, în funcţie de prejudiciul produs, dar și de 
alte elemente. În primul rând, în ceea ce privește clasificarea faptelor penale în delicte și infracţiuni, facem 
menţiunea că, potrivit Codului pen. maghiar, infracţiunile reprezintă acele fapte prevăzute de legea penală, 
comise cu intenţie și care sunt pedepsite de actul normativ menţionat cu închisoarea de cel puţin doi ani. Apoi, 
în ceea ce privește delictele, acestea vor reprezenta orice altă faptă care are caracter penal, fiind incriminată, însă 
nu întrunește condiţiile de tipicitate ale infracţiunii. 

 Prin urmare, observăm că delictele în materia delapidării – asupra unor valori minore sau contravenţionale 
– vor fi pedepsite doar dacă ele au fost comise în anumite circumstanţe care le ridică la rangul de periculozitate 
al unei infracţiuni – alin. (2) lit. ba), bb), bc). În cazul delapidării, distincţia dintre delicte și infracţiuni va fi 
una valorică. Astfel, potrivit art. 462 alin. (2) lit. b), va fi constitui delict delapidarea comisă asupra unei valori 
mai mici de 50 000 de forinţi.  Apoi, referitor la formele agravate ale delapidării, conform art. 459 Codul pen. 
maghiar, valoare semnificativă va fi aceea cuprinsă între 50.001 și 500.000 de forinţi; valoare importantă va fi 
aceea cuprinsă între 500.001 și 5.000.000 de forinţi; va fi vorba despre o valoare deosebit de considerabilă  în 
cazul prejudiciului cuprins între 5.000.001 și 500.000.000 de forinţi și de o valoare deosebit de importantă 
când paguba se va estima la peste 500.000.000 de forinţi.

În concluzie, putem afirma că există o  prăpastie între ceea ce semnifică delapidarea în cele două sisteme 
comparate în prezentul subcapitol, diferenţă ce se datorează caracterului hibrid al delapidării, care, după cum 
o arată ambele forme – și cea din dreptul românesc, și cea din dreptul maghiar, împrumută din elementele 
preexistente și din elementele de tipicitate ale mai multor infracţiuni, oferind protecţie mai multor tipuri de 
relaţii sociale.

170 Idem, p. 193.
171 Ibidem, p. 194.
172 Ibidem.
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 V.7. Delapidarea în Republica Moldova
Asemenea prevederilor din Codul pen. român anterior, infracţiunea de delapidare a averii străine se 

situează în cadrul capitolului VI al Codului penal moldovenesc, printre infracţiunile contra patrimoniului173. 
Astfel, obiectul juridic va fi multiplu, primând – ca și în cazul Codului pen. român anterior, protecţia faţă de 
relaţiile sociale patrimoniale; în subsidiar, se protejează relaţiile sociale privind „corecta executare a atribuţiilor 
de administrare”174 a bunurilor încredinţate, adică relaţiile de serviciu, precum în dreptul nostru penal. 

În privinţa elementelor preexistente ale infracţiunii, acestea sunt asemănătoare cu cele ale delapidării 
din dreptul român, întrucât delapidarea va putea fi comisă doar asupra unor bunuri încredinţate agentului. 
În ceea ce privește modalitatea de încredinţare a obiectului material al infracţiunii, opiniile sunt împărţite 
în literatura de specialitate, întrucât, pe de o parte, se consideră că agentul trebuie să aibă în gestiune sau în 
administrare bunurile respective175, în timp ce alţi autori, în temeiul unor jurisprudenţei mai vechi176, consideră 
că e suficient ca subiectul activ să îndeplinească atribuţiile de transport ori de pază a bunurilor177. 

În considerarea faptului că hotărârea amintită s-a pronunţat sub imperiul fostului cod pen. al Republicii 
Moldova, anterior anului 2002, anul intrării în vigoare a Codului pen. actual, apreciem că de actualitate ar 
fi prima opinie pe care am prezentat-o, întrucât o astfel de interpretare nu ar lărgi nejustificat și arbitrar 
incriminarea acestor fapte. Doctrina a identificat câteva caracteristici ale încredinţării, specifice delapidării; 
astfel, încredinţarea bunurilor îl va însărcina pe agent cu dreptul de a întreţine bunurile și cu atribuţia de a le 
administra; agentul va asigura integritatea bunurilor; agentului nu îi vor fi încredinţate bunurile cu scopul de a 
i se transmite dreptul de proprietate178. 

Referitor la subiectul activ al infracţiunii, deși dintr-o primă interpretare a textului de incriminare 
nu s-ar înţelege că e vorba despre un funcţionar sau de un salariat, însă acest lucru se deduce din prevederile 
ulterioare, referitoare la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcţia sau 
ocupaţia de care s-a folosit pentru a săvârși delapidarea. Pe cale de interpretare logică, e evident că o astfel de 
sancţiuni nu ii poate fi impusă unei persoane care nu ocupa respectiva funcţie anterior săvârșirii infracţiunii. În 
ceea ce privește latura obiectivă, singura modalitate de comitere a delapidării constă în însușirea bunurilor din 
gestiunea sau administrarea agentului, astfel că, atunci când bunul va fi doar folosit, nu însușit de către agent, 
considerăm că se va putea reţine infracţiunea de abuz de serviciu, prevăzută de art. 327, întrucât escrocheria 

173 Art. 191. Delapidarea averii străine:
(1) Delapidarea averii străine, adică însuşirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredinţate în administrarea vinovatului, se 

pedepseşte cu amendă în mărime de până la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau 
fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(2)Delapidarea averii străine, săvârşită:
a) – exclusă;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele 

cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
(2) ind. 1 Delapidarea averii străine săvârşită de administratorul unei bănci se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 

2.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) – (2) ind. 1, săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală, se 
pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
termen de la 2 la 5 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1) – (2) ind. 1 sau (3) săvârşite în proporţii mari, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1) – (2) ind. 1 sau (3) săvârşite în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 

8 la 15 ani.
174 A se vedea S. Brânză, X. Ulianovschi, V. Stati, V. Grosu, I. Ţurcanu, Drept penal. Partea specială, vol. II, ediţia a II-a, Ed. 

Cartier juridic, 2005, p. 284.
175  A se vedea D. Ioniţa, A. Cuciurca, Evoluţia reglementării protecţiei proprietăţii în Republica Moldova, Chişinău, 2013, p. 39.
176 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţiei a Republicii Moldova, pronunţată pe data de 6 iunie 1992, în: Vitalie 

Rodideal, Codul Penal al Republicii Moldova. Comentarii. Partea Specială, online la adresa academia.edu.
177 A se vedea V. Rodideal, op. cit., loc. cit.
178 A se vedea S. Brânză, X. Ulianovschi, V. Stati, V, Grosu, I. Ţurcanu, op. cit., p. 285.
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comisă prin abuz de încredere are ca latură obiectivă tot însușirea, fiind excluse alte forme, precum folosirea. 
Referitor la latura subiectivă, delapidarea se va putea comite doar cu intenţie directă, după cum s-a afirmat și 
în doctrină179, la care se va adăuga scopul special al obţinerii de profit180.

Sistemul de pedepse este diferit faţă de cel prevăzut în sistemul nostru de drept, în primul rând pentru 
că este prevăzută posibilitatea aplicării pedepsei cu amenda alternativ cu pedeapsa închisorii; consider fericită 
această opţiune a legiuitorului din Republica Moldova, întrucât, de cele mai multe ori, comportamentul 
antisocial al subiectului activ al delapidării nu îl va determina pe acesta să pună în pericol siguranţa societăţii în 
viaţa de zi cu zi, întrucât a fost deja vorba de o persoană încadrată social, cu loc de muncă, însă care abia în acest 
context – al relaţiilor de muncă, a încălcat legea penală; considerăm, deci, mai potrivită aplicarea unei amenzi 
atunci când consecinţele pe care le-a produs delapidarea nu au fost deosebit de grave. 

Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a mai ocupa o anumită funcţie sau de 
a exercita o anumită activitate (această interdicţie e asemănătoare aceleia prevăzute de art. 308 Codul pen. 
român) este justificată, iar formularea – cu sau fără – își are explicaţia în prevederile art. 65 alin. (2), întrucât, 
prevederea expresă a posibilităţii aplicării acestei pedepse complementare, chiar în textul de incriminare din 
Partea Specială, aduce cu sine posibilitatea pentru instanţă de a-l aplica pe un termen de la 1 la 15 ani, spre 
deosebire de situaţia în care el va fi aplicat ca prevedere a Părţii Generale, când aplicarea se va putea face pentru 
un termen de la 1 la 5 ani; totuși, în considerarea prevederii potrivit căreia interdicţia va putea fi aplicată pe o 
perioadă de maxim 3 ani sau de 5 ani – în cazul agravantelor, acesta va fi maximul special. În ceea ce privește 
agravanta prevăzută la alin. (2) lit. c, ne întrebăm cum ar putea fi comisă delapidarea de către un funcţionar, 
asupra unor bunuri care i-au fost încredinţate în considerarea funcţiei sale, fără a se folosi pentru aceasta de 
relaţiile de serviciu, adică de acelea ce constituie elemente preexistente ale delapidării; probabil că, de cele mai 
multe ori, se va reţine delapidarea în formă agravată, prin urmare. 

Existenţa agravantei privind delapidarea comisă de către administratorul unei bănci își are justificarea 
în faptul că legiuitorul a considerat cu atât mai periculoasă conduita de însușire a bunurilor gestionate ori 
administrate, atunci când ele riscă să împiedice circuitul bancar și chiar să îl destabilizeze pentru o perioadă 
lungă de timp, dar, dincolo de sfera patrimonială, și să slăbească încrederea opiniei publice în întregul sistem 
bancar. Agravanta prevăzută la alin. (3) se explică prin aceea că grupul criminal organizat, în cadrul acestui 
sistem de drept, constituie o formă de participaţie, potrivit art. 65 al Codului pen. din Republica Moldova, și 
nu o infracţiune de sine stătătoare, precum în dreptul nostru intern; așadar, nu se vor reţine în concurs. Ultimele 
două variante agravate ale delapidării își justifică reglementarea în considerarea prejudiciului material produs, 
care va fi mare – de peste 500 de unităţi convenţionale de amendă sau deosebit de mare – de peste 1500 de 
unităţi convenţionale de amendă, potrivit prevederilor din Partea Generală a Codului penal, art. 126 alin. (1).

 V.8. Delapidarea în Common-law
În ceea ce privește statele care au adoptat sistemul common-law, acestea se raportează la infracţiunea 

de delapidare mai mult ca la o variantă agravată a infracţiunii de furt – ceea ce, conceptual, delapidarea chiar 
este, decât ca la o infracţiune de sine stătătoare. Astfel, delapidarea se va regăsi de cele mai multe ori, în cadrul 
sistemelor common-law, într-o variantă „necentralizată”, ea fiind dispersată în întregul sistem penal al unor 
sisteme cum ar fi cel din Statele Unite, Anglia și Wales. Astfel, delapidarea e definită, cu caracter general, 
ca fiind fapta persoanei care își însușește bunurile încredinţate de către altul181, caracteristică identificată și 
în cazul delapidării din sistemul de drept maghiar, asemănându-se, prin urmare, abuzului de încredere din 
dreptul nostru penal. Dincolo de această definiţie, ea capătă forme variate, adaptate mai multor situaţii în care 
legiuitorii au prevăzut posibilitatea comiterii acestei infracţiuni. În continuare, vom prezenta câteva texte din 
dreptul aplicabil în SUA și din cel aplicabil în Anglia și Wales, în care se regăsesc elemente specifice delapidării.

 V.8.1. Delapidarea în SUA
În SUA, delapidarea se găsește în varii articole din Codul Statelor Unite, condiţiile preexistente fiind 

stabilite cu mai mare stricteţe de către legiuitorul american, spre deosebire de cel român. Un alt aspect pe 
care l-am observat este că delapidarea apare mereu alături de infracţiunea de furt, fiind concepută de către 
legiuitorul american pentru a acoperi ipotezele în care nu s-a realizat o deposedare tipică furtului, ci autorul 

179 Cu privire la această opinie privind latura subiectivă, a se vedea D. Ioniţa, A. Cuciurca, op. cit., p. 39.
180 A se vedea S. Brânză, X. Ulianovschi, V. Stati, V. Grosu, I. Ţurcanu, op. cit., p. 287.
181 G. P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Ed. Oxford University Press, New York, 2000, p. 15.
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era deja în posesia bunurilor, ipoteză pe care legiuitorul nostru a prevăzut-o mai degrabă în cadrul abuzului de 
încredere, delapidarea din dreptul american apropiindu-se mai mult de această infracţiune din dreptul nostru 
intern. Câteva exemple ale incriminării delapidării din Codul Statelor Unite ar fi: art. 656 – Furtul, delapidarea 
sau folosirea nejustificată a fondurilor de către angajatul băncii, 669 – Furtul sau delapidarea în legătură cu 
sistemul medical.

 V.8.2. Delapidarea în dreptul britanic – Anglia și Wales
 În dreptul aplicabil Angliei și Wales-ului, situaţie delapidării este ceva mai neclară, întrucât aceasta nu e 

tratată separat, ca infracţiune de sine stătătoare, cu mai degrabă ca una dintre formele abuzului în serviciu, unele 
dintre elementele ei regăsindu-se în cadrul Actului despre fraudă din 2006, în secţiunea a patra a acestuia182. 
Descentralizate, departe de a se constitui sub forma unei infracţiuni de sine stătătoare, se regăsesc elemente 
tipice delapidării și în cadrul unor texte legale din Actul despre Furt din 1968. Considerăm, totuși, că analiza 
acestora ar impune un studiu mult mai aprofundat al normelor penale din sistemul de common-law, ce se 
regăsesc și în Actul despre Fraudă și Actul despre Furt, aplicabile în Anglia și Wales.

 VI.CONCLUZII
Apreciem ca fiind amintite și dezbătute cele mai actuale probleme privind infracţiunea de delapidare 

în lucrarea de faţă, cu rezerva că acestea nu pot fi considerate rezolvate și ca având răspunsuri definitive. Dacă 
delapidarea a fost încadrată de legiuitor în capitolul infracţiunilor contra serviciului, așa cum era necesar, 
aceasta nu înseamnă că structura sa hibridă, care împrumută din modalităţile de săvârșire ale mai multor 
infracţiuni, nu va pune în continuare probleme, cu atât mai mult cu cât aria de cuprindere a delapidării este din 
ce în ce mai largă, date fiind modificările pe care le-am prezentat, privitoare la funcţionarul privat, situaţie care 
va conduce de multe ori la aparenţa unor concursuri de calificări.
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CIRCUMSTANŢELE ÎN CADRUL PARTICIPAŢIEI PENALE

CIRCUMSTANCES IN THE CONTEXT OF CRIMINAL 
PARTICIPATION

Vlad CRĂCIUN

Auditor de Justiţie

Abstract

The first purpose of this article is to clarify the objective and subjective nature of circumstances in criminal law. 
Subsequently the author will try to analyse the relationship between circumstances and criminal participation, starting 
with the distinction made under article 50 of the new Criminal Code between objective and personal circumstances.
 The second objective of this article is to emphasize the way in which circumstances affect the criminal liability 
of participants.

Rezumat

În prezenta lucrare vor fi avute mai întâi în vedere elementul obiectiv și cel subiectiv al circumstanțelor. Apoi, 
având o imagine cât mai clar conturată a lor, vom încerca să stabilim care este modalitatea în care  funcționează în 
cadrul participației. Pentru aceasta, ne vom ocupa mai întâi de clasica distincție care dezbină art. 50 din noul Codul 
penal: circumstanțe reale și circumstanțe personale. Mai precis, vom analiza pe îndelete optica doctrinei și a practicii 
de până acum, după care vom încerca să propunem unele linii directoare. Abia după ce linia dintre cele două categorii 
este clară, vom putea să analizăm modalitatea concretă în care circumstanțele influențează răspunderea penală a 
participanților. Astfel, vom analiza mai întâi efectul circumstanțelor personale, iar apoi ne vom ocupa de răsfrângerea 
celor reale. Analiza anticipată  își propune să clarifice nelămuririle și disputele iscate în doctrină și în practică legate de 
această temă, aruncând o privire și la abordarea din alte sisteme de drept.
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 I. TRĂSĂTURI GENERALE ALE CIRCUMSTANȚELOR

I.1. Elementul obiectiv al circumstanțelor
 Nicio acțiune omenească nu se desfășoară “în vid”, nu are o existență de sine stătătoare, ci depinde de 

anumiți factori, primind contur și relevanță printr-un întreg ansamblu de circumstanțe, de fenomene ori de 
alte acțiuni. Toate aceste evenimente exterioare influențează fapta omenească, o individualizează.1 Astfel, “omul 
este o parte din societate, iar societatea umană este o parte din natură, iar fiecare parte nu poate subzista decât 
într-o continuă corelație cu celelalte părți”.2

 Norma de incriminare gravitează în jurul lui “verbus regens”, iar acesta din urmă desemnează acțiunea 
sau inacțiunea dăunătoare unei valori juridice protejate de dreptul penal.3 Acțiunea în discuție poate să apară de 
una singură (de pildă, în cazul omorului) sau însoțită de anumite cerințe esențiale, care o întregesc.4 Așadar, un 
act omenesc, de cele mai multe ori, va căpăta relevanță penală numai dacă a fost săvârșit în anumite împrejurări. 
De pildă, luarea unui bun va fi avută în vedere de dreptul penal numai dacă s-a realizat fără consimțământul 
detentorului/posesorului bunului și în scopul însușirii pe nedrept.5 

 Dar ce vom înțelege prin circumstanțe? În principiu, părerea doctrinară quasiunanimă este că ele 
reprezintă diferite împrejurări, stări, situații, calități, sau alte date ale realității care stau în afara conținutului 
esențial al infracțiunii, dar care, având legătură cu fapta săvârșită sau cu persoana infractorului, sporesc sau 
diminuează gradul de pericol social, ajungându-se astfel la o diminuare sau la o agravare a pedepsei concret 
aplicate.6  Altfel spus, ele personalizează, concretizează actul penal, prin raportare la împrejurările precise 
ale comiterii și la subiectul activ.7

 Prin “stare” vom înțelege modul prin care se prezintă o entitate (starea ei intelectuală ori starea sănătății 
ori starea de uzură a unei motociclete, de pildă); “situația” are în vedere poziția entității în cadrul relațiilor 
sociale sau obiective (de pildă, persoană căsătorită sau membru de familie, funcționar etc); în ce privește 
calitățile, acestea reprezintă însușiri esențiale ale unor persoane, lucruri, obiecte, procese ori fenomene, care le 
diferențiază unele de altele. Desigur, distincțiile de mai sus nu prezintă deosebită însemnătate, de vreme ce nu 
au caracter exhaustiv, definiția vorbind și de “alte date ale realității”. Astfel, tot ce caracterizează fapta comisă 
ori persoana care a comis-o, va fi avut în vedere în cadrul circumstanțelor. 

 Este importantă delimitarea lor de alte noțiuni, întrucât acestea din urmă vor primi uneori alt tratament 
juridic în contextul participației penale.

 a) Față de elementele constitutive
 Am văzut că acțiunea sau inacțiunea care constituie “verbum regens” va fi descrisă de norma de 

incriminare, în anumite ipoteze, în cadrul unor împrejurări specifice. Dacă uneori acțiunea sau inacțiunea își 
este sieși suficientă pentru a se situa în sfera dreptului penal (de pildă, sunt absolut irelevante împrejurările în 

1 Gh. Pinteală, Circumstanțele cu relevanță penală şi tratamentul lor în legea penală română, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 
2001, p. 5.

2  Ibidem.
3  G. Antoniu, Elementul material din norma de incriminare, în “Revista de drept penal”, 2/1999, p. 20.
4  Ibidem.
5  Gh. Pinteală, op cit., p. 8.
6  G.  Antoniu, C. Bulai, C. Duvac ş.a., Explicații preliminare ale noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, vol 

II, p. 100; C. Bulai, B. N. Bulai, op. cit., p. 389.
7  M. A. Pasamar, La comunicabilidad de las circumstancias y la participation delictiva, Ed. Civitas, S. A., 1995, p. 36.
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care are loc acțiunea de ucidere, în cazul infracțiunii de la art. 188 C.pen.), ea primește de cele mai multe ori 
relevanța penală tocmai de la aceste împrejurări.8 Astfel, de pildă, întreruperea cursului sarcinii va trebui să se 
înconjoare, pentru a putea constitui infracțiune, de circumstanțele descrise în textul de incriminare (art. 201 
alin. (1) C.pen.). Tot astfel, actul sexual consimțit va fi vizat de legea penală numai dacă are loc cu o persoană 
de o anumită vârstă (sub 15 ani) sau cu o anumită calitate (frate sau soră ori rudă în linie dreaptă) etc. 

 Într-adevăr, tot ce înconjoară acțiunea din norma de incriminare constituie circumstanțe, dar ele 
pot primi de la legiuitor un statut sau altul9. În acest sens, trebuie diferențiate împrejurările de care depinde 
întrunirea condițiilor de tipicitate (existența faptei prevăzute de legea penală). Acestea au fost numite de 
doctrină “elemente constitutive ale infracțiunii”.10 Într-adevăr, în lipsa lor, fapta nu va mai fi prevăzută de legea 
penală, situându-se în sfera dreptului contravențional sau civil sau poate chiar ieșind din sfera ilicitului. Altfel 
spus, dacă împrejurările nu afectează simpla încadrare sau dozarea pedepsei, ci însăși existența faptei penale, ele 
vor constitui elemente de tipicitate. 

 b) Față de cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
 Dacă împrejurările de mai sus au caracter constructiv, următoarele au caracter distructiv, disuasiv. 

Verificarea existenței acestora va lipsi fapta tipică de caracterul ei penal. Într-adevăr, o faptă concretă, după 
tiparul stabilit de norma de incriminare, nu va constitui infracțiune decât dacă este săvârșită cu vinovăție, 
este antijuridică și imputabilă.11 Toate aceste cauze, care vor aboli ilicitatea unei fapte ori vor înlătura reproșul 
încălcării normei de către făptuitor, reprezintă și ele anumite împrejurări în care s-a comis fapta. De pildă, 
uciderea unei persoane se poate săvârși pentru a înlătura un atac material, imediat, direct și injust al acesteia, 
care pune în pericol viața celui care se apără, împrejurare în care elementele de tipicitate rămân întrunite, dar 
dispare caracterul ilicit al faptei. Tot astfel, starea de intoxicație involuntară completă a unei persoane care 
comite, de pildă, o violare de domiciliu, este, incontestabil, o împrejurare în care s-a comis fapta, dar ea o va lipsi 
de reproșul adus autorului. Acesta din urmă, în virtutea principiului răspunderii subiective, din pricina stării în 
care se afla, nu va putea fi legat de fapta sa, nu va putea fi ținut să răspundă pentru ea. 

 Așadar, circumstanțele avute în vedere aici, spre deosebire de cele de mai sus, nu își produc efectele în 
planul prevederii faptei în legea penală, ci în planul atribuirii calității de infracțiune. Deși acționează indirect și 
asupra pedepsei, determinând practic imposibilitatea aplicării ei12, verificarea existenței lor va înlătura una sau 
alta din trăsăturile esențiale ale infracțiunii: antijuridicitatea sau imputabilitatea. 

 c) Față de elementele circumstanțiale
 Între circumstanțe și elemente circumstanțiale, ca natură juridică, nu există nicio diferență, ele 

prezentând aceleași caracteristici13 Tocmai de aceea, doctrina tratează acestă “distincție” în cadrul clasificării 
circumstanțelor în generale și speciale. Totuși, legiuitorul intervine iar și, din amalgamul de împrejurări în care 
s-a comis infracțiunea, le extrage uneori pe cele univoce, inserându-le apoi în conținutul agravat sau atenuat al 
unei infracțiuni aparte.14 Doctrina remarcă, așadar, două trăsături ale acestor împrejurări, prin care s-ar deosebi 
de circumstanţele ordinare: univocitate și includerea lor în conţinutul agravat sau atenuat al unei infracţiuni. 

 În ce privește prima caracteristică, trebuie menţionat că noul cod penal a renunţat la reglementarea 
circumstanţelor agravante judiciare, întrucât acestea puteau duce la o agravare a situaţiei făptuitorului care 
nu intra, în mod precis, sub vreun text de lege, ajungându-se la analogie în defavoare, lucru nepermis de 
principiul legalităţii.15 Astfel, singurele circumstanțe reglementate în partea generală a căror semnificaţie 
va trebui deslușita prin lumina judecătorului sunt cele atenuante judiciare. Totuși, ţinând seama de reforma 
noului cod, nicio circumstanţa generală nu mai este susceptibilă de o dublă semnificaţie, în sensul posibilităţii 
agravării sau atenuării, după caz. De pildă, dacă autorul a comis fapta în stare de intoxicaţie voluntară cu 
alcool, dar neprovocată în scopul comiterii (altminteri ne-am afla pe tărâmul art. 77 kit. g.) va putea constitui 

8  G. Antoniu, Elementul material în norma de incriminare, în “Revista de drept penal”, nr. 6/1999, p. 20.
9  C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 390.
10  I. Ristea, Circumstanțele agravante judiciare, în “Revista de drept penal”, nr. 1/2013, p. 89.
11  I. Pascu ş.a., Noul cod penal comentat, partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 111-118.
12  I. Ristea, op cit., p. 90.
13  C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 390; Gh. Pinteală, op cit., p. 25.
14  Ibidem.
15  I. Pascu ş. a., op. cit., p. 474.
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o eventuală circumstanţa atenuantă judiciară, dar nicidecum una agravantă16, de vreme ce art. 77 C. Pen. 
prezintă o enumerare exhaustivă. Prin urmare, ar fi greu să afirmăm că univocitatea diferenţiază elementele 
circumstanţiale de circumstanțe.

 Într-adevăr, le vom distinge prin caracterul lor special.17 Dacă circumstanţele de drept comun nu au 
în vedere o infracţiune anume, putând însoți, de principiu, orice infracțiune, împrejurările descrise de partea 
specială a codului se referă strict la anumite infracțiuni18. De pildă, calitatea de îngrijitor/protector al victimei 
agravează infracțiunea de viol, nu însă și pe cea de furt. În același timp, intoxicația preordinată cu alcool sau 
mobilul rasist vor agrava ambele infracțiuni menționate. Datorită considerentului de mai sus, unii autori au 
numit aceste împrejurări circumstanțe legale speciale. De notat că, în ipoteza în care o anumită împrejurare 
apare atât în cadrul reglementării generale, cât și în partea specială, se va fructifica doar circumstanța specială, 
în virtutea principiului specialis derogant generalis. Denumirea a fost criticată de alți autori,19 susținându-se 
că legiuitorul a ridicat aceste circumstanțe la rangul de elemente constitutive ale infracțiunii. Prin urmare, 
fac parte din conținutul tipic (agravat sau atenuat) al infracțiunii și atrag un tratament sancționator aparte. 
Desigur, nici o asemenea viziune nu ar duce la dubla valorificarea a aceleiași împrejurări ca element constitutiv 
și circumstanță, dar în virtutea principiului non bis in idem. 

 Deși pertinente ambele susțineri, tindem înspre cea dintâi. Astfel, vom considera element constitutiv 
al unei infracțiuni numai împrejurarea de care depinde existența formei de bază. Dacă în lipsa respectivei 
împrejurări fapta va părăsi dreptul penal, atunci vorbim de element constitutiv. Dacă lipsa ei va schimba doar 
modul și intensitatea lezării valorii sociale, fapta rămânând incriminată, atunci vorbim de o circumstanță. 
Într-adevăr, nu trebuie făcută confuzia între circumstanțe ordinare și elemente circumstanțiale, dar nu putem 
pretinde că secundele ar fi parte a tipicității, în sensul pe care l-am dat mai sus acesteia. O faptă penală comisă 
într-o circumstanță care o agravează este aceeași faptă penală atunci când circumstanța dispare. Efectul asupra 
pedepsei este o chestiune distinctă.20

 Având în vedere că nucleul participației îl reprezintă fapta prevăzută de legea penală – altfel spus, 
elementele constitutive – este important să stabilim cu certitudine ce vom înțelege prin acest concept. După cum 
vom vedea în cele ce urmează, în cadrul participației, tot ce nu reprezintă element constitutiv este susceptibil de 
schimbare sau prezintă mobilitate. 

 I.2 Elementul subiectiv al circumstanțelor 
 Deși apare în doctrină tot ca o clasificare (circumstanțe cunoscute și necunoscute), criteriul ei 

reprezentându-l atitudinea psihică față de circumstanțe,21 pare mai pertinent să privim această chestiune 
ca o condiție distinctă și necesară pentru reținerea unei circumstanțe agravante. Răspunderea penală este 
una subiectivă nu doar cu privire la fapta tipică, de bază, ci de fiecare dată când este avută în vedere o 
împrejurare care ar duce la agravarea situației infractorului.22 Așadar, în continuare, vom avea în vedere 
legătura subiectivă între subiectul activ și circumstanță.

 Temeiul răspunderii subiective în acest domeniu nu este doar principial, ci îl găsim reglementat în 
contextul erorii. Astfel, art. 30 alin. (3) C.pen. ne spune că “nu constituie circumstanță agravantă sau element 
circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii 
infracțiunii”. Totuși, câteva precizări se impun. 

 În primul rând, anumite circumstanțe presupun, prin chiar natura lor, verificarea atitudinii psihice 
a subiectului cu privire la o anumită împrejurare (de pildă, motivele josnice sau interesul material ori scopul 
producerii unei pagube etc). Aceste circumstanțe, care se caracterizează tocmai printr-o poziție psihică, vor fi 
excluse regulii de mai sus.23 De altfel, a verifica dacă între subiect și scopul ori mobilul cu care a acționat există 

16  F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, Curs universitar, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 421.
17  Gh. Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă, în “Revista de drept penal”, nr. 12/2005, p. 100.
18  M. A. Pasamar, op. cit., p. 37.
19  C. Bulai, N.B. Bulai, op. cit., p. 390.
20  M. A. Pasmar, op. cit., p. 41.
21  C. Bulai, B. N. Bulai, op. cit., p. 393.
22  G. Antoniu, Cu privire la reglementarea cauzelor de agravare şi atenuare a pedepselor, în “Revista română de drept”, nr. 

4/1970, p. 52.
23  Idem, p. 52-53.
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legătură subiectivă ar fi de domeniul absurdului. 
 În al doilea rând, dreptul nostru penal a ales să nu pedepsească gândul criminal căruia nu îi corespunde 

o acțiune/inacțiune care să lezeze vreo valoare socială. Regula menționată mai sus va fi incidentă și acolo unde 
legiuitorul a ales să nu pedepsească ori să pedepsească mai puțin.24 Astfel, circumstanțele atenuante își vor 
produce efectele chiar dacă nu se vor lega subiectiv de cel a cărui pedeapsă o micșorează.25 Ele vor acționa în 
virtutea alegerii legiuitorului nostru penal de a nu pedepsi mai grav pe cel care doar crede că a lezat mai 
grav o valoare socială. Această concluzie o putem trage din interpretarea per a contrario a articolului 30 alin. (3) 
C.pen: din moment ce sunt pomenite numai circumstanțele sau elementele circumstanțiale agravante, rezultă 
că nu este necesară cunoașterea lor pentru reținerea circumstanțelor atenuante. În același sens se prezintă 
reglementarea italiană, care însă nu necesită o interpretare per a contrario. La art. 59 alin. (1), codul penal italian 
menționează că “cicrumstanțele care atenuează sau exclud pedeapsa sunt evaluate în favoarea făptuitorului, chiar dacă 
nu sunt cunoscute de el ori le consideră, din culpă, inexistente”. Rezultă cu claritate că existența obiectivă a unei 
circumstanțe atenuante este suficientă pentru reținerea ei, nefiind relevant dacă necunoașterea făptuitorului 
se datorează culpei sale sau nu. Lipsa acestei mențiuni exprese în codul penal spaniol – care se referă la art. 
14 alin. (2) tot la eroarea asupra unei circumstanțe sau element circumstanțial agravant – a fost criticată de 
doctrina de acolo.26 În orice caz, cel puțin în legislația noastră, practica și doctrina consideră în unanimitate că 
atenuarea va avea loc în mod obiectiv.

 Totuși, în cazul în care vorbim de circumstanțe atenuante care constau tocmai într-o anumită poziție 
subiectivă (de pildă, în cazul omorului din interes material), existența lor va trebui verificată. Într-adevăr, nu 
trebuie să confundăm legătura subiectivă între o circumstanță atenuantă și făptuitor cu însăși circumstanța 
care constă într-o anumită legătură de acest fel. În situația din urmă, după cum am menționat, verificarea 
elementului subiectiv asupra circumstanței atenuante oricum ar fi imposibilă. Totuși, nu asta vom verifica, ci 
însăși existența circumstanței.27 De remarcat că aici dispare dihotomia “element obiectiv și element subiectiv” în 
ceea ce privește circumstanțele, de vreme ce elementul “obiectiv” ia forma unei poziții psihice. 

 Prin urmare, domeniul de incidență al prevederii de la art. 30 alin. (3) C. pen. îl constituie numai 
circumstanțele sau elementele circumstanțiale agravante care nu se prezintă sub forma unei poziții psihice. 
De pildă, calitatea de membru de familie a făptuitorului va trebui să existe în reprezentarea lui psihică. De 
asemenea, va trebui să cunoască starea de graviditate a femeii sau vârsta victimei, când acestea agravează sau 
califică infracțiunea. 

 Odată stabilite circumstanțele care sunt avute în vedere de textul analizat aici, trebuie să lămurim ce 
vom înțelege prin “stare, situație sau împrejurare pe care infractorul a cunoscut-o [s.n.]”. 

 Majoritatea autorilor, fără a da o explicație pertinentă, consideră ca fiind cunoscute și circumstanțele 
agravante pe care subiectul le-a prevăzut, socotind în mod neîntemeiat că nu se vor ivi și, în consecință, neluând 
măsurile necesare preîntâmpinării.28 De aici putem desprinde concluzia că autorii, fără să facă distincția între 
infracțiuni intenționate și infracțiuni de culpă (distincție relevantă, pe care o face chiar textul de lege temei al 
acestei analize, la art. 30 alin. 2 C.pen), leagă de subiect atât circumstanțele agravante cu privire la care există 
intenție, dar și cele cu privire la care există numai culpă (mai precis, culpă cu prevedere). Eventualul suport legal 
al acestei susțineri ar putea fi textul de la participație, care menționează că este suficient ca un participant să fi 
prevăzut o anumită circumstanță reală, chiar necunoscând-o.

 Totuși, cele două ipoteze nu trebuie confundate. Textul de la art. 50 alin. (2) C. pen., despre care vom 
vorbi mai încolo, are în vedere răsfrângerea unor circumstanțe de la autor la participanți, în vreme ce textul 
de la art. 30 alin. (3) C. pen. se referă la reținerea în sarcina infractorului a anumitor circumstanțe. Ne aflăm, 
așadar, pe planuri diferite, nefiind îndrituiți a transpune reglementări dintr-un plan în altul. Bineînțeles, cele 
două texte se pot împleti uneori, având în vedere că circumstanțele personale nu se răsfrâng participanților, ci 
se rețin acestora. Astfel, în cazul participației, vor putea deveni aplicabile ambele texte: pentru circumstanțele 
reale, art. 50 alin. (2), iar pentru circumstanțele personale care necesită element subiectiv pentru reținere (de 

24  Ibidem.
25  Gh. Pinteală, op. cit., p. 86; G. Antoniu ş.a., op cit., p. 106.
26  M. A. Pasamar, op. cit., p. 374.
27  G. Antoniu, Cu privire la reglementarea…, precit., în “Revista română de drept”, nr. 4/1970, p. 53.
28  I. Ristea, op. cit., p. 98.
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pildă, calitatea de rudă), art. 30 alin (3). Cu toate acestea, în vreme ce textul analizat aici reprezintă regula cu 
privire la elementul subiectiv al circumstanțelor, art. 50 alin (2) reglementează numai participarea la anumite 
circumstanțe.29

 Dacă susținerea culpei cu prevedere, suscitată probabil de existența elementului intelectiv și de textul 
din cadrul participației, ar putea fi trecută cu vederea, ideea culpei fără prevedere în acest context pare și mai 
greu de fundamentat. Cu toate acestea, unii autori nu se sfiesc în a asimila circumstanțelor “cunoscute” și pe 
cele neprevăzute, dar pe care subiectul ar fi trebuit să le prevadă în momentul săvârșirii faptei.30

 Cu alte cuvinte, dacă forma de vinovăție cerută pentru o anumită infracțiune în forma ei de bază este 
intenția, ar fi suficientă chiar și culpa fără prevedere pentru forma sa calificată. Acest punct de vedere nu poate 
fi acceptat.

 O eventuală justificare a confuziei de mai sus s-ar putea găsi în faptul că eroarea cu privire la tipicitate, 
pentru a înlătura elementul subiectiv, trebuie să nu fie culpabilă. Altminteri, dacă eroarea este vincibilă, se va 
reține aceeași infracțiune, săvârșită din culpă, dacă fapta este sancționată și în acest mod.31

 Lipsa ori alterarea elementului intelectiv asupra circumstanțelor agravante, de principiu, se ghidează 
după aceleași reguli ca eroarea asupra tipicității.32 Probabil de aici s-a ajuns la concluzia că, în cazul în care 
necunoașterea circumstanței agravante ar fi imputabilă autorului, deci eroarea ar fi culpabilă, aceasta n-ar trebui 
să producă efecte. Cu alte cuvinte, a nu cunoaște împrejurarea din motive imputabile ar echivala cu a o cunoaște. 
Numai așa s-ar putea explica de ce doctrina asimilează cunoașterii circumstanței și simpla previziune neacceptată 
a ei, ori chiar simpla obligație (încălcată) de previziune. Mai mult, observăm că o asemenea “interpretare” este în 
spiritul reglementării italiene care statuează la art. 59 că se vor valorifica împotriva făptuitorului circumstanțele 
care agravează pedeapsa, numai dacă le-a cunoscut ori le-a ignorat din culpă sau le-a considerat inexistente dintr-o 
eroare vincibilă”. Într-adevăr, aici necunoașterea nu înlătură reținerea agravantei, decât atunci când nu este 
culpabilă. Altfel spus, agravarea se va putea face și cu titlu de culpă, cu sau fără prevedere.33

Totuși, justificarea nu poate sta în picioare, de vreme ce condiția invincibilității erorii dispare în cazul art. 
30 alin. (3) C.pen. Așadar, cel puțin în cazul infracțiunilor intenționate, necunoașterea respectivei împrejurări va 
duce la imposibilitatea reținerii circumstanței agravante independent că se datorează sau nu culpei autorului.34

Într-adevăr, dacă intenția este cerută pentru forma de bază a unei infracțiuni, orice agravare care va 
avea la bază elemente ce gravitează în jurul respectivei forme va trebui să se grefeze tot pe intenție.35 Dacă 
forma de vinovăție a unei infracțiuni este culpa, orice agravare se va face tot în baza culpei. La această concluzie 
ajungem interpretând per a contrario textul de la art. 30 alin. (2), care spune că necunoașterea anumitor stări, 
situații sau împrejurări în cazul infracțiunii din culpă va duce la eliminarea lor numai dacă nu se datorează 
culpei autorului.

De altfel, în susținerea celor de mai sus vine și modul de reglementare din noul cod penal, raportat la cele 
stipulate în codul vechi. Astfel, vom observa că în codul penal anterior, elementul subiectiv al circumstanțelor 
(cunoașterea lor) era reglementat la art. 51 alin. (2), iar la alin. următor se menționa că dispozițiile lui se aplică 
și faptelor săvârșite din culpă pe care legea le pedepsește, dar numai dacă necunoașterea stării sau împrejurării 
nu este ea însăși datorată culpei. Poate din acest motiv, o parte a doctrinei a ajuns la concluzia că vom reține 
o circumstanță agravantă fie și numai în prezența culpei cu privire la ea. Este de la sine înțeles că nu la asta 
se referea legiuitorul, ci strict la circumstanțele sau elementele circumstanțiale agravante care survin pe lângă 
fapte săvârșite din culpă, nicidecum pe lângă fapte intenționate.

 Pentru a înlătura o asemenea posibilă interpretare, art. 30 alin. (3), care reglementează elementul 
subiectiv al circumstanțelor în noul cod penal, a fost mutat după alineatul care face referire la faptele comise 
din culpă. Astfel, de acest articol sunt vizate numai elementele constitutive ale faptei, nu însă și elementele 

29  M. A. Pasamar, op. cit., p. 374.
30  C. Bulai, B.N. Bulai, op cit., p. 393.
31  F. Streteanu, D. Nițu, op cit., p. 435.
32  Idem, p. 430.
33  Doctrina spaniolă critică această manieră de reglementare şi pentru că pune sub semnul egalității agravarea datorată 

intenției cu cea datorată culpei (a se vedea în acest sens M. A. Pasamar, op. cit., p. 389-390).
34  F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p.437, C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român, Partea generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2014, p. 208.
35  G. Antoniu, Cu privire la reglementarea…, precit., în “Revista română de drept”, nr. 4/1970.
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circumstanțiale ori circumstanțele agravante. 
Ca o concluzie, prevederea unei circumstanțe agravante poate fi, într-adevăr suficientă pentru 

reținerea acesteia pe lângă o infracțiune intenționată, dar asta numai dacă ivirea circumstanței a fost 
acceptată. Cu alte cuvinte, poziția autorului față de respectiva circumstanță trebuie să se caracterizeze cel 
puțin prin intenție eventuală. Într-adevăr, textul vorbește despre cunoașterea circumstanței, dar concluzia de 
mai sus se impune din cel puțin două considerente. 

În primul rând, se are în vedere cunoașterea circumstanței, iar nu voința ivirii acesteia. Astfel, se 
remarcă strict elementul intelectiv, care se grefează pe cunoașterea faptului că anumite circumstanțe înconjoară 
fapta. Altfel spus, cunoașterea circumstanței nu implică neapărat și dorința ca ea să se ivească, iar această 
dorință (element volitiv) face distincția între intenție directă și indirectă.36  Mai mult, de vreme ce anumite 
circumstanțe, prin natura lor, devin incidente ulterior înfăptuirii elementului material, prevederea va fi o formă 
de “cunoaștere”, în sens de element intelectiv. 

În al doilea rând, dacă elementele constitutive nu sunt puse sub egida intenției directe, infracțiunea va 
putea fi comisă cu orice modalitate a intenției. De ce s-ar cuveni alt regim reținerii circumstanței agravante, 
îngrădind-o numai la intenție directă? Prin urmare, dacă pentru întrunirea conținutului infracțiunii se cere 
intenția, în elementul ei intelectiv va trebui să intre și circumstanța care agravează răspunderea. De pildă, în 
cazul în care subiectul dorește să ucidă o femeie, nu este nevoie să cunoască faptul că este însărcinată, putând 
să prevadă acest aspect, raportat la construcția victimei. Prin urmare, este posibil să avem o intenție directă 
privitoare la forma tipică a infracțiunii și o intenție indirectă referitoare la elementul circumstanțial agravant. 
Totuși, acesta din urmă nu poate fi caracterizat de culpă (cu sau fără prevedere) decât în cazul infracțiunilor 
incriminate în formă tip din culpă sau în cazul infracțiunilor praeterintenționate. 

Într-adevăr, în cazul erorii asupra unei circumstanțe nu se face nicio distincție cu privire la caracterul 
culpabil sau invincibil, dar distincția între eroare și îndoială rămâne de actualitate și aici. Astfel, îndoiala 
(de esența intenției indirecte) nu va duce niciodată la înlăturarea unei circumstanțe agravante, în vreme ce 
necunoașterea (eroarea propriu-zisă) va avea, chiar vincibilă, acest efect. În exemplul de mai sus, făptuitorul 
nu va răspunde pentru omor calificat, chiar dacă nu a cunoscut starea de graviditate a femeii din propria sa 
culpă. De asemenea, chiar dacă făptuitorul a prevăzut că victima ar putea avea sub 13 ani – circumstanță care 
agravează fapta de act sexual cu minor – el va răspunde pentru forma de bază, dacă are motive obiective să 
creadă că vârsta victimei este cea prevăzută în forma tip (culpă cu prevedere în ceea ce privește forma agravată, 
intenție eventuală raportat la forma de bază)

II. CIRCUMSTANȚELE ÎN CADRUL PARTICIPAȚIEI
II.1. Principii călăuzitoare și înțelesul noțiunii de circumstanță

A. Principiile de care trebuie să țină cont seama art. 50 NCP 
Pe parcursul analizei comunicării circumstanțelor în cadrul participației penale, va trebui să ținem 

seama de două principii călăuzitoare. Întrucât ele vor fixa limitele diversității răspunderii participanților la 
aceeași faptă, va trebui să le tratăm cu prioritate. Astfel, ne vom ocupa mai întâi de unicitatea faptei penale 
(teoria participației delict unic), după care vom analiza conceptul de accesorialitate.

1. Unitatea faptei penale
Nu putem analiza tratamentul ei juridic, fără a ne ocupa mai întâi, de modul în care a fost concepută 

participaţia ca instituţie de drept penal.37 Referitor la acest aspect,  s-au conturat două teorii.
Prima, teoria complicităţii delict-distinct, ajunge la concluzia că, atunci când o infracţiune a fost comisă 

de mai multe persoane, există atâtea infracțiuni autonome, dar conexe, câte persoane au contribuit la producerea 
rezultatului socialmente periculos. Cu alte cuvinte, orice participant la o activitate incriminată este autor al unei 
infracțiuni personale.38 Se susține că, deși se ajunge în cele din urmă la un singur rezultat vătămător pentru 

36 F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 320-324.
37  V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane ş.a., Explicații teoretice ale Codului penal roman. Parte Generală, vol. 1, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2003, p. 187.
38 Şt. Daneş, V. Papadopol, op. cit., p. 77.
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valoarea socială, din punct de vedere juridic există atâtea activități ilicite câți participanți își aduc aportul.39 
În legea noastră penală apare un text care ar crea iluzia că am adoptat sistemul pluralist. Astfel, la art. 174 
din C. pen. se menționează că “prin săvârșirea unei infracțiuni se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe 
care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora 
în calitate de coautor, instigator sau complice.” Totuși, art. 174 C.pen. nu tinde să explice instituția participației, ci 
doar să arate ce vom înțelege prin săvârșirea unei infracțiuni. Mai mult, din textele consacrate acestei instituții 
în codul penal, reiese că participanții contribuie la săvârșirea “unei fapte prevăzute de legea penală”. 40

Într-adevăr, teoria nesocotește realitatea atunci când vede mai multe infracțiuni acolo unde există numai 
una și autonomizează activități pe care realitatea le prezintă indisolubil legate.41 Ba mai mult, această teorie 
nu doar că desprinde dreptul penal de realitatea obiectivă pe care trebuie să o reflecte, dar chiar nimicește 
conceptul de participație42, în sensul de cooperare a mai multor persoane la comiterea aceleiași fapte penale.43 O 
altă obiecție pe care putem să o aducem acestei teorii constă în nesocotirea distincției între acte de executare și 
acte preparatorii. Astfel, se consideră că instigatorul și complicele vor răspunde ca autori pentru propriile fapte, 
dar este de la sine înțeles că actele lor izolate nu sunt acte de executare. Or, numai aceste acte sunt avute în 
vedere de legiuirea penală, numai ele pot duce la lezarea unei valori sociale ori la punerea în pericol a acesteia44. 
Adepții teoriei, printr-o ficțiune, consideră act de executare un act pregătitor, lucru de nepermis. Într-adevăr, 
din reglementarea tentativei și a (co)autoratului, putem trage concluzia că incriminările din partea specială au 
în vedere actul autorului. Or, a considera că actul complicelui sau instigatorului poate duce la reținerea unei 
infracțiuni ar echivala cu o încălcare a legii.

A doua teorie este teoria participației delict unic. Astfel, pluralitatea subiecților activi nu influențează 
unitatea faptei, întrucât participația nu privește nici conținutul juridic al infracțiunii și nici conținutul material 
al faptei săvârșite. Unitatea palierului din urmă rămâne neatinsă.45 Din motivele arătate mai sus, aceasta este 
concepția adoptată și de legiuitorul român. Sistemul incriminării unitare leagă actele de determinare și cele 
de înlesnire, închegându-le într-o singură infracțiune. Așadar, incriminarea actelor de participație secundară 
formează o unitate penală cu actele de executare, fiind condiționată de calificarea penală (în sensul de incriminare, 
iar nu de calificarea ca o formă sau alta a unei infracțiuni) a acțiunii principale.46  

2. Accesorialitatea răspunderii participanților secundari
Acesta se caracterizează prin posibilitatea incriminării actului instigatorului sau complicelui numai 

prin raportare la actul (co)autorului. Așadar, prin sine, actul participantului secundar nu intră sub incidența 
legii penale, ci numai datorită actului de executare.47 

Se va analiza accesorialitatea din două puncte de vedere.48 În primul rând, trebuie să se realizeze actul de 
executare. Altfel spus, trebuie să se fi ajuns măcar la o tentativă pedepsibilă, acolo unde actele de pregătire 
nu sunt, prin excepție, incriminate și ele. Mai departe, trebuie întrunite toate elementele constitutive raportat 
la autor. Uneori legea cere, pe lângă clasicele elemente obiective și subiective, îndeplinirea altor condiții pentru 
realizarea tipicității: condiții de loc, de mod, de timp, după cum și condiții de scop sau de mobil. Toate aceste 
condiții se vor analiza în actul și în persoana autorului. Nu se va putea întruni tipicitatea dacă una din condiții 
nu există în persoana sau actul autorului, dar există în ceea ce privește participantul secundar.

Odată îndeplinite în persoana autorului, culpabilitatea participantului este proprie și personală, 
elementul său intelectiv și volitiv trebuind să privească fiecare din componentele menționate mai sus. După 

39  V. Dongoroz, Drept penal, Ed. Asociația Română de ştiințe penale, Bucureşti, 2000 (reeditarea ediției din 1939), p. 399-400.
40  V. Papadopol, Comentariu în T. Vasiliu, G. Antoniu, Şt. Daneş ş.a. Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat. Partea generală, 

Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 150.
41  V. Dongoroz, op. cit., p. 400.
42  I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală (revizuit şi completat de V. Dongoroz), vol. II, Ed. Curierul Judiciar, 

Bucureşti, 1925, p. 608.
43  Şt. Daneş, V. Papadopol, Individualizarea judiciară a pedepselor, ed. a II-a, Ed. Juridică, Bucureşti, 1985, p. 365.
44  Pentru noțiunea de act de executare a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 471.
45  V. Dongoroz ş.a., Explicații…, precit., p. 187.
46  N.T. Buzea, Infracțiunea penală şi culpabilitatea, Ed. Tipografia Sabin Solomon, Alba-Iulia, 1944, p. 792.
47  O.T. Gomez Gonzales, Participation criminal: Analisis doctrinal y jurisprundencial, Ed. Dykinson S.L., Madrid, 2001, p. 93-

94.
48  E. Bacigalupo, Manual de derecho penal. Parte general, Ed. Termis S.A., Bogota, 1996, p. 201.
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cum am văzut, textele referitoare la instigator și complice vorbesc despre intenție. Într-adevăr, ca să răspundă 
pentru fapta comisă de autor, participantul secundar trebuie să cunoască întrunirea elementelor constitutive în 
persoana altuia, chiar dacă nu sunt întrunite în persoana sa. 

Totuși, nu trebuie să tragem concluzia unei identități între răspunderea autorului și a participanților. 
Într-adevăr, numai atragerea sub legea penală a conduitei celor din urmă depinde de actul executantului.  

Culpabilitatea participanților secundari nu este comunicată și nici împrumutată de la autor, fiind 
condiționată doar de existența obiectivă și de pedepsibilitatea abstractă a infracțiunii principale, iar nu 
de pedepsibilitatea autorului. Culpabilitatea instigatorului și a complicelui le este proprie.49 Altfel spus, pot 
exista situații în care autorul nu va fi pedepsit (de pildă, este vizat de o cauză de nepedepsire sau este incidentă 
o cauză care înlătură răspunderea penală personală – este retrasă plângerea prealabilă cu privire la el), dar 
participantul va fi totuși tras la răspundere. De asemenea, după cum vom vedea mai târziu, tot în principiul 
accesorialității (limitate) își au sorgintea circumstanțele personale, care privesc răspunderea fiecărui participant 
în parte. Așadar, numai fapta penală comisă este unică, nu și răspunderea pentru ea. 

Trebuie menționat că s-au conturat mai multe forme ale accesorialității. Prima, accesorialitatea 
minimă, cere numai săvârșirea unei fapte tipice din partea autorului. A doua, accesorialitatea limitată leagă 
răspunderea participantului secundar de săvârșirea unei fapte tipice și antijuridice. Cea extremă, pe de altă 
parte, nu se oprește aici, cerând și ca fapta comisă de autor să îi fie imputabilă. S-a mers și mai departe, 
iar a patra formă de accesorialitate impune dependența actului participantului secundar nu doar de o faptă 
tipică, antijuridică și imputabilă autorului, ci și de circumstanțele care îi agravează sau atenuează răspunderea.50 
Majoritatea sistemelor, inclusiv al nostru, au adoptat forma accesorialității limitate. Astfel, interpretând 
textele care reglementează participația în sistemul nostru prin prisma art. 18 alin. (2) C.pen., observăm că 
răspunderea complicelui și a instigatorului depind de comiterea unei fapte tipice și antijuridice. Răspunderea 
lor nu depinde de imputabilitatea autorului.

De menționat că nu trebuie confundate elementul subiectiv (intenție sau culpă) cu imputabilitatea. 
În vreme ce primul este inclus – în majoritatea sistemelor – în tipicitate, al doilea este tratat distinct. Totuși, 
legiuitorul român s-a distanțat de o asemenea abordare, ceea ce a avut anumite urmări și asupra participației 
penale (despre care vom vorbi în contextul analizei necesității participației improprii).

În concluzie, putem susține că principiul accesorialității limitate stă drept temei reglementării de la art. 
50 C.pen. După cum vom vedea, reglementarea cuprinde ceea ce excede principiului. Altfel spus, când o anumită 
împrejurare nu dictează caracterul tipic sau antijuridic al faptei, ea se va transmite sau nu în funcție de regulile 
de la art. 50 C.pen. Aceste reguli se grefează pe accesorialitatea principală, în sensul că numai circumstanțele 
care țin de faptă se răsfrâng și participanților (după cum se transmit și elementele constitutive), iar nu și 
caracteristicile personale ori subiective ale autorului (după cum nu se transmite nici imputabilitatea). Art. 
50 C.pen stabilește procesul de imputare al elementelor care nu se identifică ideii de accesorialitate limitată.51

B. Înțelesul circumstanțelor în cadrul participației 
Art. 50 din C. pen. vorbește despre circumstanțe. Mai sus, trasând anumite distincții necesare între 

circumstanțe și alte concepte asemănătoare, am ajuns la concluzia că, în sens strict, circumstanțe sunt numai cele 
dictate la art. 75 și art. 77 C.pen. Celelalte împrejurări vor fi elemente constitutive, elemente circumstanțiale, 
cauze care înlătura caracterul penal al faptei, cauze care înlătură răspunderea penală, cauze de nepedepsire sau 
pur și simplu stări de agravare sau atenuare a pedepsei. 

Va trebui să distingem care dintre împrejurările de mai sus au fost avute în vedere de art. 50 C.pen.
Într-adevăr, ca o chestiune generală, trebuie făcută distincție între circumstanțe și alte noțiuni, dar asta 

numai pentru înțelegerea primelor. Termenul folosit, “circumstanță”, pe care îl găsim doar în cadrul art. 75 
și art. 77 C.pen, ar putea sugera că art. 50 C.pen este aplicabil numai circumstanțelor generale agravante și 
atenuante din C.pen.52 Totuși, este unanim admis că anumite împrejurări, cum este starea de recidivă, după 

49  Ibidem.
50  O. T. Gomez Gonzales, op. cit., p. 127.
51  Idem., p. 136.
52  M. A. Pasamar, op. cit., p. 50-58. Având în vedere şi că materia comunicării circumstanțelor se găseşte în capitolul care 

reglementează aplicarea pedepselor, marea majoritate a doctrinei spaniole consideră că ar fi în discuție doar circumstanțele agravane 
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cum și minoritatea (care, în vechiul cod, constituia o stare de atenuare, iar nu o circumstanță generală) nu sunt 
transmisibile. Mai mult, contrar terminologiei folosite, nu trebuie să uităm că elementele circumstanțiale sunt, 
ca natură juridică, tot circumstanțe care agravează sau atenuează, iar o interpretare în spiritul reglementării de la 
art. 50 C.pen. ne îndeamnă să conchidem că se referă atât la circumstanțele generale, cât și la cele speciale. Într-
adevăr, după cum am văzut, acestea din urmă nu au strict efect în dozarea pedepsei, ci influențează răspunderea 
subiectului. Totuși, art. 50 C.pen, spre deosebire de art. 65 C.pen spaniol, nu se situează în capitolul referitor 
la aplicarea pedepselor în general, ci în cel referitor la stabilirea răspunderii participanților la o infracțiune. De 
altfel, sub acest aspect nu se face nicio discuție în doctrina română, fiind unanim acceptat că art. 50 C.pen are 
în vedere și elementele circumstanțiale.

Totuși, reglementarea noastră pare chiar mai cuprinzătoare. Ea pare să includă nu doar împrejurări 
care au impact asupra pedepsei și – după cum am discutat – asupra calificării faptei, ci chiar și împrejurări 
care influențează răspunderea și punibilitatea.53 În acest sens, putem observa reglementarea din art. 122 
C.pen din 1936 care, deși folosea același termen, menționa că e vorba de circumstanțe “care atrag înlăturarea, 
micșorarea sau agravarea pedepselor”.54 Așadar, poate fi vorba aici chiar de cauze care duc la înlăturarea 
răspunderii penale ori a executării pedepsei.

După cum am menționat mai sus, deosebită importanță prezintă fixarea domeniului elementelor 
constitutive. Altfel spus, circumstanțele, având natură accidentală, nu pot determina caracterul penal al faptei și 
nici nu-l pot aboli.55 Totuși, nu vom considera această afirmație un adevăr general valabil, ea fiind susceptibilă 
de anumite excepții. 

Mai întâi, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, de vreme ce nu sunt stricto sensu circumstanțe, 
au fost tratate separat de codul penal. Astfel, s-a simțit nevoia unei tratări distincte atât în cadrul art. 18 alin. 
(2) C.pen privitor la cauzele justificative, cât și în cadrul art. 23 alin (2) privitor la cauzele de neimputabilitate. 
Se menționează, prin urmare, că efectul cauzelor care înlătură antijuridicitatea se produce asupra tuturor 
participanților, în vreme ce cauzele de neimputabilitate (mai puțin cazul fortuit) produc efecte in personam. 
Așadar, chiar dacă ele diferă ca natură juridică, legea penală le asimilează circumstanțelor avute în vedere la art. 
50 C.pen.

Mai mult, uneori chiar elementele constitutive ale unei infracțiuni vor putea intra în sfera art. 50 C.pen. 
Așa se întâmplă în cazul infracțiunii complexe, în cadrul căreia intră, conform art. 35 C.pen, fie ca element 
constitutiv, fie ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o 
faptă prevăzută de legea penală. În cazul de față, avem în vedere numai ipoteza în care acțiunea sau inacțiunea 
specifică unei infracțiuni distincte reprezintă element constitutiv al infracțiunii complexe, iar nu element 
circumstanțial de agravare. În acest sens, dacă  s-a determinat ori s-a adus ajutorul la săvârșirea unei infracțiuni 
absorbite, dar autorul a comis infracțiunea complexă, va avea loc o disociere a infracțiunii comise, autorul 
răspunzând pentru întreaga infracțiune, iar participantul secundar numai pentru componenta la care și-a adus 
aportul.56 Într-adevăr, elementul constitutiv, care prezintă aspectul unei infracțiuni distincte, va fi privit aici ca 
o circumstanță, putând fi atașat nu doar unei fapte deja prevăzute de legea penale, ci chiar unei fapte licite, câtă 
vreme s-ar ajunge la lezarea unei pluralități de valori sociale.57 

Prin urmare, s-ar putea ajunge ca în sarcina participantului secundar să nu poată fi pusă o 
infracțiune, fapta ieșind din sfera dreptului penal în lipsa circumstanței despre care făceam vorbire mai 
sus. De asemenea, în oglindă, poate fi vorba de o “participație putativă”, când participantul secundar determină 

şi atenuante generale. Totuşi, o atare viziune a fost combătută atât de doctrina de acolo, cât şi de jurisprundență. 
53  Tr. Pop, Drept penal comparat, Partea generală, Vol. II, Ed. Institutul de arte grafice “Ardealul”, Cluj, 1923, p. 873.
54  C. G. Rătescu, V. Dongoroz, Tr. Pop ş.a., Codul penal Carol II adnotat, Partea generală, vol. I, ed. Liber SOCEC & Co SA, 

Bucureşti, 1937, p. 294.
55  M. A. Pasamar, op. cit., p. 41.
56 V. Papadopol, D. Pavel, Formele unității infracționale în dreptul penal român, Ed. Şansa, Bucureşti, 1992, p. 215 apud. C. 

Butiuc, Aspecte ale instigării şi complicității în cazul infracțiunii complexe, în “Dreptul”, nr. 6/1998.
57 De pildă, actul sexual în sine nu este prevăzut de legea penală, dar utilizarea violenței pentru realizarea actului sexual 

duce la reținerea unei infracțiuni complexe, chiar dacă numai una dintre faptele reunite prezintă relevanță penală. Într-adevăr, prin 
constrângerea la act sexual sunt lezate atât integritatea sexuală, cât şi cea fizică, aşadar obiectul juridic multiplu va da infracțiunii 
caracter complex, iar nu faptele reunite.
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sau ajută la săvârșirea infracțiunii absorbante, dar autorul trece doar la acțiunea fără valențe penale în lipsa 
elementului constitutiv, care este reprezentat de o infracțiune distinctă.58 De pildă, autorul a fost instigat să aibă 
relații sexuale prin constrângere cu o anumită persoană, dar acesta nu mai recurge la constrângere, ci plătește 
“victima”. Deși doctrina nu este unanimă cu privire la semnificația noțiunii de faptă putativă59, iar participația 
putativă este un concept vag, considerăm că ne vom afla în prezența celei din urmă numai atunci când actul 
comis de autor este neincriminat, iar nu când prezintă una din infracțiunile aduse de legiuitor laolaltă, pentru a 
crea infracțiunea complexă, după cum se susține.60 Într-adevăr, fapta putativă (chestiune aplicabilă și instigării 
sau complicității putative) este privită de marea parte a doctrinei române ca fiind o faptă săvârșită în realizarea 
unei rezoluții infracționale, faptă care și-a atins rezultatul scontat, dar nu prezintă relevanță penală din pricina 
unor circumstanțe necunoscute celui care o comite.61 Mutatis mutandi, actul participantului a fost dus până la 
capăt, și-a atins rezultatul, autorul fiind determinat sau ajutat, doar că, din pricina anumitor circumstanțe, un 
element constitutiv al incriminării actelor de participație secundară nu a existat: fapta comisă nu este prevăzută 
de legea penală. 

În ce privește prescripția și reabilitarea, ar părea că ne îndepărtează de domeniul de activitate al art. 
50 C.pen, de vreme ce ele nu mai țin de infracțiune, ci de răspunderea pentru săvârșirea ei. Totuși, analizând 
textele legale care le reglementează, desprindem caracterul real sau personal al acestor cauze, caracter care nu 
poate fi atribuit decât circumstanțelor, după cum le-am descris mai sus. Astfel, art. 154 C.pen. reglementează 
termenele de prescripție a răspunderii penale prin raportare la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea 
săvârșită, iar art. 155 alin. (3) C.pen. statuează că întreruperea cursului prescripției răspunderii pentru unul 
dintre participanți are efect și în privința celorlalți. În sens contrar, art. 162 alin. (1) C.pen. vorbește despre 
“durata pedepsei ce urmează a fi executată”. De asemenea, se observă că modalitățile de întrerupere a prescripției 
executării sunt inerente fiecărui subiect activ, neputând, prin natura lor, să influențeze asupra altora. Tocmai 
de aceea, doctrina este unanimă în sensul că prescripția răspunderii penale produce efecte in rem, în vreme ce 
prescripția executării produce efecte in personam.62 Cât despre reabilitare, caracterul său personal nu poate fi 
pus la îndoială.63

II.2. Influența circumstanțelor asupra răspunderii participanților
Clasificarea circumstanțelor în reale și personale își rezervă importanța în chestiunile pe care urmează 

să le discutăm, motiv pentru care o vom analiza aici (I). Astfel, vom trece mai întâi în revistă poziția doctrinei 
și a practicii judiciare în ceea ce privește delimitarea care ne interesează, comentând-o sau criticând-o acolo 
unde este cazul, (I.1) iar apoi vom încerca să trasăm niște linii directoare pentru a delimita clar cele două tipuri 
de circumstanțe (I.2).

Odată ce am stabilit cu o oarecare certitudine ce vom înțelege prin circumstanțe reale și personale, ne 
vom ocupa de modul concret în care influențează răspunderea participanților. (II) Vom arăta mai întâi cum își 
produc efectele circumstanțele personale. (II.1) După, ne vom ocupa de transmiterea celor reale (II.2), trecând 
în revistă rațiunea ei (a) și principiile care o ghidează (b).

A. Circumstanțe reale și circumstanțe personale 
1. Poziția doctrinei și a practicii judiciare
Art. 50 C.pen. pare a tranșa într-un mod cât se poate de simplu și clar problema delimitării care ne 

interesează, dar nu lămurește conținutul și esența circumstanțelor personale și reale.64 Cu toate că afirmația 
de mai sus s-a făcut sub Codul penal Carol, ea își păstrează actualitatea, având în vedere reglementarea de 
azi. Astfel, art. 50 C.pen. nu dă niciun indiciu cu privire la ce vom înțelege prin circumstanțe personale sau 

58 C. Butiuc, Aspecte ale instigării complicității în cazul infracțiunii complexe, în “Dreptul”, nr. 6/1998, p. 63.
59  Pentru o trecere în revistă a opiniilor privitoare la acest aspect a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 487.
60  C. Butiuc, Aspecte…, precit., p. 63.
61  V. Papadopol ş.a., Comentariu…, precit., p. 119.
62  V. I. Popescu, Prescripția acțiunii penale în cazul infracțiunilor săvârşite în participație, în “Justiţia Nouă”, nr. 7/1966, p. 114.
63  T. Vasiliu, G. Antoniu, V. Papadopol ş. a., Codul penal al Republicii Socialiste România, Comentat şi adnotat. Partea generală, 

Ed. Ştiințifică, Bucureşti, 1972, p. 665.
64  L. Biro, Unele observații cu privire la modul de comunicare a circumstanțelor de la autor la participanți, în lumina disp. art. 

122 Cod penal, în “Justiţia Nouă.”, nr. 1/1950; N. Rodeanu, Complicitatea, formă secundară de participare penală, în “L.P.”, nr. 9/1960, 
p. 35.
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circumstanțe reale, rămânând ca doctrina și practica să își spună cuvântul în acest sens. Bineînțeles, s-a ajuns 
la controverse, nefiind foarte clar – contrar sau poate datorită simplității textului – ce vom înțelege prin fiecare 
categorie de circumstanțe. Trebuie menționat că importanța delimitării constă în modul în care fiecare din 
aceste cirucmstanțe influențează încadrarea juridică a faptei sau pedeapsa participanților.65 Deși linia dintre ele 
poate fi uneori subțire, unele dintre cele personale fiind privite de doctrină ca reale ori asimilate acestora66, le 
vom trata pe rând, mai ales că discuțiile își găsesc locul cu precădere în cadrul circumstanțelor personale.

a) Circumstanțele reale
Circumstanțele agravante sau atenuante reale constau în stări, situații, întâmplări sau alte împrejurări 

care exprimă o relație de la faptă către ambianța acesteia și care determină, într-o anumită măsură, gradul 
de pericol social al faptei concret săvârșite.67 Ele pot fi anterioare, concomitente sau posterioare comiterii 
infracțiunii,  raportându-se la însăși acțiunea/inacțiunea săvârșită și la rezultatul material al acesteia.68 Altfel 
spus, împrejurările care constituie circumstanțe reale privesc însăși fapta prevăzută de legea penală, avându-i 
în vedere obiectul și latura obiectivă și fiind exterioare persoanei participanților69. Ele vor fi, în principiu, 
concretizate din punct de vedere material, astfel că existența lor va putea fi cunoscută de toți cei care au 
participat la săvârșirea faptei.70

Mai întâi, ar fi absurd să susținem că asemenea circumstanțe se referă strict la faptă, neavând în vedere 
subiectul ori poziția sa psihică. Până la urmă, orice circumstanță – după cum am văzut – prezintă atât elemente 
obiective, cât și elemente subiective. Tocmai de aceea, se susține că o distincție între circumstanțe subiective și 
obiective nu ar fi permisă.71 Așadar, prin circumstanțe reale, după cum dictează și legiuitorul spaniol, le vom 
înțelege pe cele care au în vedere modul de executare, mijloacele folosite, după cum și rezultatul produs.72 
Totuși, unele circumstanțe care s-ar încadra în enumerarea de mai sus denotă cu claritate un caracter pronunțat 
subiectiv. Astfel, modul de executare poate consta uneori într-o poziție psihică sau într-o stare a persoanei. 
Așa se întâmplă, de pildă, în cazul circumstanței “profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei 
vătămate, datorată vârstei, sănătății, unei infirmități sau altei cauze”. De asemenea, în partea specială apar 
uneori circumstanțe care agravează comiterea faptei “profitând” de o anumită poziție a subiectului activ (de 
pildă, în cazul infracțiunii de la art. 220 C.pen). Mai mult, modalitatea de comitere a faptei “prin cruzimi” 
trebuie să denote ferocitatea subiectului. Altfel spus, modul de comitere per se nu este suficient, ci trebuie să 
demonstreze o caracteristică a comitentului. E drept, acest atribut a fost adăugat de doctrină, el nereieșind 
din text. Ferocitatea se desprinde tocmai din actul de executare, motiv pentru care nu vom pune în discuție 
caracterul real aici. 

Totuși, caracterul “mixt” al unor circumstanțe, din acest punct de vedere, este neîndoielnic. Atunci 
când “instrumentul” folosit constă în influența subiectului sau în poziția socială a acestuia, va fi destul de greu să 
încadrăm circumstanța. Într-adevăr, art. 50 C.pen. nu prevede cale de mijloc, trebuind să alegem una dintre căile 
dictate. Altfel spus, va trebui să analizăm care din cele două elemente ale circumstanței este preponderent.73 
La noi, circumstanțe ca “profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra” sunt privite drept reale. Într-adevăr, 
aici modul de executare în sine se identifică cu un element subiectiv (“profitând”). Chestiunea nu este atât de 
problematică atunci când se profită de elemente externe, cum este starea victimei sau cum este o calamitate. În 
această ipoteză, am putea accepta lipsa unei discuții. La fel se prezintă situația când autorul transformă într-un 
instrument propriile sale trăsături? Caracterul personal reiese cu și mai multă preponderență aici. Tocmai din 
acest motiv, doctrina spaniolă consideră că nu poate fi dată o soluție generală a priori, ci va trebui făcută o analiză 
particulară. Mai mult, se susține și că ar trebui să fie luat în considerare și principiul “in dubio pro reo”, astfel că 
o asemenea circumstanță, dacă este atenuantă, ar trebui considerată reală, pentru a se transmite și celorlalți (în 
sistemul nostru, indiferent dacă au cunoscut-o sau nu). Dacă este agravantă, va trebui reținută numai în sarcina 

65  N. Rodeanu, Complicitatea, formă secundară de participație penală, în “L.P.”, nr. 1960, p. 33.
66  Tr. Pop, op. cit., p. 868.
67  C. Bulai, B.N Bulai, op. cit., p. 391.
68  Şt. Daneş, V. Papadopol, op. cit., p. 382.
69  G. Antoniu ş.a. Explicații…, precit., p. 102.
70  V. Dongorz ş.a. Explicații…, precit., p. 200.
71  M. A. Pasamar, op. cit., p. 60.
72  Idem, p. 116.
73  Idem, p. 72.
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celui care a profitat de anumite calități inerente persoanei sale.74 Desigur, atunci când subiectul nu profită de 
anumite calități ale lui (altfel spus, nu le folosește), fiind avută în vedere de circumstanță simpla lor existență, 
atunci caracterul real iese din discuție. De pildă, comiterea violului de către frate/soră sau rudă în linie dreaptă 
nu presupune folosirea acestei calități. 

În doctrina mai veche75 se vorbea despre “excesul autorului”, concept înglobat azi de circumstanțele 
reale și de modul în care acționează ele. Astfel, excesul va consta într-o discrepanță între actul autorului și 
viziunea participantului secundar asupra respectivului act.76 Pentru a interesa, excesul trebuie să fie esențial, 
astfel încânt să schimbe încadrarea juridică a faptei ori să îi influenţeze gradul de pericol social într-o oarecare 
măsură. De pildă, dacă A îl instigă pe B să omoare pe C,  dându-i un cuțit în acest sens, nu va fi relevant 
faptul că B va folosi un topor. Instrumentul folosit este, într-adevăr, o circumstanță reală, dar nu va crea 
discrepanța între actul autorului și percepția sa de către participantul secundar. Deși se menționează că excesul 
autorului va fi esențial numai atunci când privește un element constitutiv al infracțiunii,77 aceasta este doar una 
dintre ipoteze. Periculozitatea socială a actului autorului poate fi sporită nu doar prin raportare la elementele 
constitutive ale faptei penale în cauză, ci și prin elemente circumstanțiale ori alte cauze care agravează fapta. 
Într-adevăr, vom putea vorbi de exces al autorului de fiecare dată când fapta săvârșită de el este mai gravă decât 
cea preconizată de participantul secundar, indiferent dacă acest plus de gravitate se trage din modificarea unui 
element constitutiv ori din altă pricină. 

Se mai face distincție între excesul calitativ și excesul cantitativ. Primul constă în aceea că autorul comite 
o altă faptă decât cea la care complicele sau instigatorul au înțeles să participe. De pildă, X instigă pe Y să 
fure un bun de la Z atunci când acesta din urmă nu se află acasă, dar Y îl omoară pe Z. Așadar, fapta penală 
comisă este absolut străină de intenția participantului secundar, rupându-se, de asemenea, lanțul cauzal între 
contribuția sa și rezultatul la care s-a ajuns. Chiar dacă autorul a folosit într-un fel sau altul aportul complicelui, 
fapta efectiv comisă nu îi va putea fi atribuită subiectiv celui din urmă.78 

Dar ce vom înțelege prin fapte diferite? În literatura mai veche79 se vorbea despre diferența de gen, 
iar prin gen se înțelegea obiectul juridic generic80. Astfel, nu se considera că există diferență de gen între două 
infracțiuni care aduc atingere patrimoniului. De pildă, s-a instigat la comiterea unui furt, dar bunul a fost 
dobândit prin înșelăciune. La fel, dacă se instigă la un abuz de încredere, dar se comite o distrugere. În aceste 
ipoteze, faptele aducând atingere – în maniere diferite, ce-i drept – aceleiași valori protejate de dreptul penal, 
nu se poate susține că a intervenit o deviere totală de la actul pe care participantul secundar îl avea în vedere. 
Doctrina vremii81 cerea, totuși “dol eventual” în asemenea situații, chestiune care a rămas la fel și sub legislația 
actuală: o atare schimbare în executare, privind-o ca pe o “circumstanță reală”, trebuie cunoscută sau prevăzută 
de complice sau instigator, pentru a produce efecte în persoana lor. Prin urmare, este greu de admis că excesul 
nu va fi esențial, în ipoteza în care autorul comite o faptă distinctă, dar împotriva aceleiași valori sociale. 
De altfel, în ipoteza de față nu ne aflăm în cazul unei circumstanțe reale care să influențeze și răspunderea 
participantului secundar, fiind cunoscută sau prevăzută, ci este vorba pur și simplu de conținutul elementului 
intelectiv, care va cuprinde – în caz de “exces calitativ” – două infracțiuni distincte. Practic, cunoscând sau 
prevăzând infracțiunea care s-a comis efectiv, instigatorul sau complicele au avut-o în vedere atunci când și-au 
adus contribuția. Ar fi vorba, în cazul de față, nu de un “mandat general”, ci de unul alternativ. Din acest motiv, 
nu este vorba de un exces propriu-zis, asimilat azi de circumstanțele reale. Într-adevăr, prin exces vom înțelege 
mai mult, iar nu altceva, chiar dacă de același gen.

Tocmai de aceea, singura formă de exces relevant este cel cantitativ, care se referă la ipoteza în care 
autorul comite o faptă mai gravă decât cea la care instigatorul sau complicele au decis să se alăture.82 Astfel, 

74  M.Alonso Alamo, El sistema..., precit., p. 356 şi V. Manzini, Trattato…, precit., vol. II, p. 612 apud M. A. Pasamar, op. cit., p. 
72.

75  V. Dongoroz, op. cit., p. 417; Tr. Pop, op. cit., 864-867.
76  Tr. Pop, op. cit., p. 864.
77  Idem, p. 865.
78  V. Dongoroz, op. cit., p. 417.
79  Tr. Pop, op. cit., p. 866-867.
80  Pentru distincții cu privire la obiectul juridic a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 266.
81  Tr. Pop, op. cit., p. 866.
82  Ibidem.
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ceea ce depășește fapta la care participantul secundar a înțeles să-și aducă aportul, îi va fi imputabil numai în 
măsura în care a fost prevăzut, trebuind să existe “dol eventual”. După cum am menționat, nu ne interesează 
doar ca fapta care s-a comis să se îndrepte împotriva aceleiași valori sociale și să fie mai gravă. Trebuie să existe 
o corelație între fapta din viziunea participantului secundar și cea efectiv comisă, iar această corelație se 
caracterizează prin progresivitate.83 Așadar, dacă X promite să tăinuiască bunurile dobândite de Y în urma 
furtului de la Z, primul va putea fi responsabil pentru tâlhărie, dacă a prevăzut efectuarea furtului în condițiile 
violenței. În această ipoteză, violențele vor fi privite prin prisma art. 50 C. pen. ca fiind circumstanțe reale. Dacă 
Y, în urma promisiunii făcute de X dobândește bunurile respective printr-o înșelăciune, chestiunea nu se va mai 
realiza prin raportare la art. 50, ci la art. 48 alin. (2). Se va analiza, astfel, dacă X a prevăzut dobândirea bunurilor 
prin înșelăciune, existând intenția cerută de textul general de incriminare a complicității84. Dovedindu-se acest 
lucru, înșelăciunea îi va fi imputabilă. Nedovedindu-se, complicele nu va răspunde. Într-adevăr, nu putem 
prezuma că, odată ce și-a dat acordul la o infracțiune contra patrimoniului, complicele ar fi de acord cu orice 
altă infracțiune din această categorie, intenția lui trebuind să poată fi grefată pe o infracțiune specifică.

Se susține în doctrină că participantul secundar poate să dea un acord general, în alb (“mandat 
general”), menționând că el va tăinui bunurile pe care Y le va dobândi de la Z, fără să îl intereseze cum. Totuși, 
este greu de susținut existența unui element subiectiv aici pentru participantul secundar. Astfel, presupunând 
că un asemenea “mandat” l-ar face responsabil din punct de vedere subiectiv pe participantul secundar, ar fi 
greu de stabilit pentru ce va răspunde acesta din urmă în cazul unui concurs de infracțiuni (care s-ar putea 
să nici nu aibă obiect juridic similar). Ar fi greu de apreciat din care infracțiuni au provenit bunurile tăinuite 
și, prin urmare, greu de probat un raport subiectiv între contribuția participantului secundar și infracțiunile 
comise de autor.

Chestiunea nu interesează doar pentru acuratețe în calificarea juridică a răspunderii participantului. 
Astfel, din perspectiva complicelui sau instigatorului, situația va fi diferită, după cum infracțiunea mai gravă 
intră sau nu sub conceptul de exces cantitativ. Dacă intră, neexistând previziune, participantul va răspunde 
pentru forma mai ușoară la care a înțeles să se alăture. În cazul în care fapta comisă, mai gravă, nu este legată 
progresiv de cea la care instigatorul sau complicele au decis să conlucreze, aceștia din urmă nu vor răspunde 
pentru nimic. Pentru a nu fi izbăviți de pedeapsă participanții secundari, este necesar ca fapta preconizată de 
ei să poată sta drept temei pentru cea efectiv comisă85. Așa se întâmplă în raportul dintre act sexual cu minor 
și viol, viol și omor, privare de libertate și vătămare corporală, vătămare corporală și omor, furt și tâlhărie etc. 
Într-adevăr, autorii mai vechi vorbeau aici de un raport de progresivitate, dar nu ne referim la o progresivitate 
în sensul ei clasic.     Într-adevăr, aici “progresivitatea” depinde de mâna autorului.

Lucrurile rămân la fel chiar privite în oglindă. Astfel, dacă se comite o altă infracțiune mai ușoară, 
aceasta va fi pusă în sarcina instigatorului sau complicelui numai în condițiile expuse mai sus.86 De altfel, 
chestiunea este mai importantă aici, fiindcă participantul secundar “beneficiază” de forma mai ușoară chiar 
dacă nu a prevăzut-o. Mai sus, după cum am văzut, chiar dacă se comitea o formă mai gravă a aceleiași 
infracțiuni sau se comitea o altă infracțiune mai gravă sau la fel de gravă, ea trebuia să fie legată subiectiv de 
participantul secundar. Această legătură nu mai este necesară în cazul în care fapta comisă este o formă mai 
ușoară a infracțiunii preconizate. Tocmai de aceea trebuie analizat cu mai mare atenție aici în ce măsură vorbim 
de o formă atenuată a infracțiunii avute în vedere sau de o infracțiune autonomă, distinctă. În acest din urmă 
caz, răspunderea participantului secundar va fi exclusă, nereținându-se obiectiv o altă infracțiune, chiar dacă 
mai ușoară.

După cum știm, încadrarea juridică nu prezintă interes (omorul și omorul calificat sunt, practic, 
descrise ca două infracțiuni distincte, deși a doua este, de fapt, forma agravată a primeia), motiv pentru care va 
trebui să trecem dincolo de asta. Astfel, trebuie avută în vedere latura obiectivă a infracțiunilor și obiectul 
juridic specific. Ar părea că lucrurile sunt foarte simple: lovirile sunt o formă atenuată a vătămării corporale, 
omorul este – dacă ni s-ar permite o asemenea formulare – o “variantă atenuată” de omor calificat; la fel este 
furtul față de furtul calificat. Chestiunea poate deveni complicată atunci când se pune problema autonomiei 

83  N.T. Buzea, op. cit., p. 785.
84  După cum am văzut, intenția participantului secundar poate fi şi indirectă.
85  Şt. Daneş, op. cit., p. 237.
86  Tr. Pop, op. cit., p. 867.
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conceptuale a infracțiunii concret comise. 
Astfel, o discuție interesantă sub acest aspect o ridică furtul în scop de folosință. Ce se întâmplă 

dacă A instigă pe B să fure mașina lui C, dar acesta din urmă nu o sustrage pentru a și-o însuși, ci pentru 
a o folosi, returnând-o? Raportat la cum incriminează sistemul nostru penal infracțiunea de furt, ar părea 
că problema nu-și găsește locul aici, fiind incidente circumstanțele personale. Într-adevăr, furtul presupune 
scopul însușirii pe nedrept, iar furtul de folosință presupune scopul folosirii pe nedrept87. Așadar, instigatorul 
ar trebui să răspundă pentru furt (sau furt calificat, după caz), iar autorul ar trebui să răspundă pentru furt 
de folosință. Totuși, trebuie remarcate criticile care s-au adus incriminării autohtone a furtului, infracțiunea 
gravitând în jurul scopului special.88 Altfel spus, acuzarea va trebui să dovedească întrunirea acestui element 
constitutiv, nefiind suficientă sustragerea fără drept a bunului, deposedarea persoanei vătămate, însărăcirea ei și 
îmbogățirea autorului89. Majoritatea doctrinei mai merge încă pe această linie de gândire, mânată de textul de 
lege. Totuși, jurisprudența a abandonat în cele din urmă viziunea respectivă, interpretând textul de la art. 228 
C.pen. în sensul de îmbogățire frauduloasă, injustă, iar nu de luare în scop de însușire.90 De remarcat, așadar, că 
scopul special în cazul furtului a rămas “literă moartă” (dar a rămas, chiar sub noua reglementare).

 Dacă am privi furtul într-o manieră obiectivă, la fel ca și majoritatea jurisprudenţei actuale. Distincția 
între furtul “clasic” al unui vehicul și furtul de folosință al acestuia s-ar putea face la nivelul laturii obiective: 
în cazul primului, vorbim de sustragerea frauduloasă a unui bun, îmbogățirea injustă cu bunul respectiv, iar în 
cazul al doilea vorbim de folosirea pe nedrept a bunului, iar nu de luarea în scopul folosirii.91

Același mod de abordare îl găsim în sistemul francez, unde infracțiunea de furt este definită la art. 311-1 
ca “sustragerea frauduloasă a unui bun al altuia”. Astfel, elementul subiectiv nu este strict conturat, doctrina și 
jurisprundența putându-l exploata. Ca la noi, s-a pus problema sustragerii unui bun cu intenția de a-l restitui 
după folosire. Deși inițial instanțele franceze au decis că nu poate fi vorba de furt în lipsa veritabilei intenții 
de apropriere a bunului, odată cu fenomenul “împrumutului” de autovehicule, au revenit asupra acestui punct 
de vedere. Astfel, s-a ajuns la concluzia că fapta se va încadra sub textul furtului atunci când făptuitorul se 
comportă cu bunul altuia asemenea unui proprietar, fie chiar și temporar.92 S-a evitat incriminarea distinctă 
a furtului de folosință, după cum și distincția la nivelul laturii subiective. Pentru rezolvarea problemei, s-a 
interpretat “sustragerea frauduloasă” în sensul că ar include și “sustragerea temporară”. 

Deși noi am incriminat distinct furtul de folosință al unui vehicul, adoptând sistemul francez, 
distincția dintre cele două infracțiuni nu ar trebui făcută la nivel subiectiv, fiind șubredă și putând avea 
consecințe absurde. Astfel, s-ar putea face distincția, cel puțin de lege ferenda, între sustragerea frauduloasă 
a unui vehicul și folosirea frauduloasă a acestuia.

Procedând în așa mod, s-ar ajunge la concluzia că furtul de folosință, prevăzut la art. 230 alin. (1) C.pen 
nu este o formă atenuată a furtului decât în ceea ce privește sancțiunea. Conceptual, fapta ar constitui o cu totul 
altă infracțiune, prezentând o altă latură obiectivă. Prin urmare, între cele două infracțiuni nu ar fi o legătură 
de progresivitate, nu s-ar comite o formă mai ușoară a infracțiunii, ci s-ar comite o altă infracțiune, mai ușoară. 
Privind astfel lucrurile, cel care ar instiga la furt, nu ar trebui să răspundă pentru nimic dacă autorul comite un 
furt de folosință. 

Totuși, având în vedere reglementarea actuală, este greu de crezut că practica și doctrina se vor încumeta 

87  F. Streteanu, Tratat…, precit., p. 467-468.
88  S. Bogdan, Drept penal. Partea specială. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 231-232.
89  Gh. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal. Partea specială, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 243.
90  Inițial fapta celui care lua de la o persoană un bun în scopul folosirii bunului respectiv într-un proces ulterior de divorț 

nu fusese considerată furt, lipsind elementul subiectiv specific (T. S. , dec. nr. 2704/1984, R. III, p. 118). Ba mai mult, deposedarea 
victimei unui viol de anumite obiecte, pentru ca ea să fie nevoită să se întâlnească ulterior cu agresorul ca să şi le recupereze a fost, de 
asemenea, scoasă de către instanță de sub incidența textului de la la furt (Trib. Jud. Ilfov, dec. pen. nr. 1114/1974, citată în V. Cioclei, 
Drept penal, Partea specială, Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 26-27). Totuşi, ulterior instanțele au 
decis că infracțiunea va subzista chiar în lipsa scopului de însuşire definitivă. Astfel, s-a reținut infracțiunea de furt chiar atunci când 
scopul inculpatului nu fusese acela de însuşire pe nedrept, ci de determinare a persoanei vătămate la o anumită conduită. Instanța a 
statuat că inculpatul, astfel, îşi însuşeşte bunul, nefiind relevant în ce mod îşi va exercita ulterior atributele dobândite asupra sa. Prin 
urmare, contează doar deposedarea persoanei vătămate fără consimțământul ei şi fără drept, îmbogățirea cu bunul respectiv, iar nu 
şi scopul în care bunurile au fost sustrase. (C.S.J., dec. nr. 1732/1995, Dreptul 5/1996, p. 130).

91  S. Bogdan, op. cit., p. 234.
92  W. Jeandidier, Vol, în Jurris Classeur, Cote 2, 2006, p. 8.
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să îmbrățișeze o asemenea opinie.
Susținerile de mai sus sunt valabile numai în ceea ce privesc circumstanțele reale dimprejurul obiectului 

material, subiectului pasiv sau laturii obiective a infracțiunii. Astfel, prin raportare la excesul autorului, vom 
înțelege circumstanțele în sensul lor strict și elementele circumstanțiale. Tocmai de aceea, chiar dacă, de pildă, 
complicele a înțeles să ajute la comiterea unui omor pentru a înlesni săvârșirea unei infracțiuni ulterioare, dar 
autorul comite un omor simplu, “atenuarea” nu va beneficia complicelui. El va răspunde, după cum vom detalia 
mai încolo, conform circumstanței personale prezente în persoana sa.

O parte a doctrinei, înainte de intrarea în vigoare a noului cod penal, era de părere că toate cauzele 
de la art. 44-51 din C.pen. anterior (cauze care înlătură vinovăția) erau personale.93 Această viziune se datora 
concepției psihologice despre vinovăție și necunoașterii de către vechiul cod a unei trăsături fundamentale a 
infracțiunii: antijuridicitatea. Într-adevăr, cauzele care înlătură această trăsătură a infracțiunii acționează 
asupra faptei, scoțând-o din sfera ilicitului penal, iar nu asupra culpabilității subiectului, chestiune 
observată în doctrina mai veche.94 Cât despre cazul fortuit, de vreme ce se axează pe imposibilitatea obiectivă 
de prevedere a rezultatului produs, nu se poate spune că produce efecte cu privire la un subiect sau altul. 
Așadar neprevederea despre care vorbește art. 31 C.pen nu își are sorgintea în persoana subiectului, ci chiar în 
împrejurarea care se suprapune peste acțiunea autorului și produce rezultatul.

Trecând peste tendința de a califica drept reale unele circumstanțe personale (chestiune pe care o vom 
analiza în cele ce urmează), observăm că domeniul de incidență al circumstanțelor reale a fost delimitat într-o 
manieră destul de pertinentă de către doctrină și practică.

b) Circumstanțele personale
b.1) Aspecte generale. Reglementări anterioare
Circumstanțele personale sunt împrejurări care rezidă în persoana unuia dintre participanți, relevând 

fie elemente privind poziția lui psihică raportat la comiterea infracțiunii, fie diverse particularități ale 
personalității sale.95 Altfel spus, ele sunt stări, situații, calități, însușiri care stau împrejurul făptuitorului, 
exprimă o relație de la persoana sa înspre propria-i biografie, caracterizându-l sub aspectul periculozității.96

Trebuie menționat că nu sunt avute în vedere numai caracteristicile personale ori procesele cognitive 
care leagă subiectul de fapta penală. Circumstanțele personale nu exclud ideea de acțiune. Desigur, aceste acte 
nu trebuie să fie legate de latura obiectivă a infracțiunii, nu trebuie să îi determine gravitatea ori să o scoată de 
sub incidența legii penale. Astfel, cauza de nepedepsire constând în retragerea mărturiei mincinoase, prevăzută 
la art. 273 alin. (3) C.pen. reprezintă o intervenție activă a autorului, după ce infracțiunea s-a consumat. De 
altfel, se mai pot identifica și alte cauze de nepedepsire care constau în intrervenția activă a subiectului activ: 
împiedicarea producerii rezultatului de la art. 34 alin. (1) C.pen. sau împiedicarea săvârșirii infracțiunii de la 
art. 51 alin. (1) C.pen; denunțarea faptei, prevăzută la art. 290 alin. (3). Doctrina consideră că, spre deosebire 
de cauzele care înlătură antijuridicitatea, cauzele de nepedepsire acționează in personam, iar asta se datorează 
faptului că punibilitatea participanților nu este interdependentă, astfel că imposibilitatea aplicării pedepsei 
(chiar existând infracțiune și răspundere pentru ea) față de unul dintre subiecți nu îi va scuti de pedeapsă și pe 
ceilalți. După cum am văzut, această concluzie se poate trage și din principiul accesorialității limitate.97 

Așadar, prima observație care trebuie făcută aici este că nu trebuie să privim întotdeauna aceste 
circumstanțe personale ca pe niște atribute ale subiectului, ele pot consta și în conduita sa anterioară 
sau posterioară. De pildă, starea de recidivă își are sorgintea în infracțiuni comise anterior, iar înlăturarea 
prejudiciului are loc ulterior comiterii faptei. Astfel, nu ne vom limita la o analiză a persoanei și a psihicului 
ei, ci va trebui să trecem peste fapta prevăzută de legea penală. Orice împrejurare care nu influențează această 
faptă, în sensul atenuării sau agravării ei, scoaterii ei din sfera dreptului penal ori înlăturării răspunderii pentru 
ea, dar se leagă de participant, va intra în categoria circumstanțelor personale. 

93  M. Alexandru, Participația penală, Studiu de doctrină şi jurisprundență, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 259; Tr. Dima, 
op. cit., p. 419.

94  Tr. Pop, op. cit., p. 871; N. T. Buzea, op. cit., p. 784.
95  Şt. Daneş, V. Papadopol, op. cit., p. 378; V. Dongoroz ş.a. Explicații…, precit., p. 198.
96  C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 391; G. Antoniu ş.a., Explicații…, precit., p. 103.
97  Tr. Pop, op. cit., p. 795; I. Hidegkuti, notă la decizia penală nr. 1557 din 22 iunie 1967, în “Revista română de drept”, nr. 

6/1968 p. 164.
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O altă observație care trebuie făcută se referă la textul de lege care reglementează această materie. 
Art. 50 C.pen. vorbește despre circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a altui participant, fără 
să înceapă măcar vreun demers înspre explicarea acestor împrejurări și fără să facă vreo distincție. Față de 
reglementarea anterioară nu există nicio diferență substanțială, ci doar cea înrâurită din separarea autorului de 
ceilalți participanți. Totuși, Codul penal Carol vorbea la art. 122 despre “circumstanțele personale ale vreunuia 
dintre participanți, care atrag înlăturarea, micșorarea sau agravarea pedepselor”. În primul rând, textul contura cu 
mai multă precizie domeniul circumstanțelor în participație, intrând aici și cauze care înlătură pedeapsa. În al 
doilea rând, sintagma “micșorarea sau agravarea pedepselor” se putea interpreta și în sensul schimbării încadrării 
juridice datorate trecerii dintr-o formă de bază într-o formă agravată sau atenuată. Într-adevăr, agravarea sau 
atenuarea pedepsei se poate concretiza și într-o schimbare a încadrării. Prin urmare, chiar dacă într-o manieră 
vagă și imprecisă, lasă mai puțin loc doctrinei pentru clarificări și clasificări nu întotdeauna oportune. 

În fine, îndepărtându-ne, vom avea în vedere și art. 48 din Codul penal din 1864, care pare să lămurească 
și mai pe îndelete problema circumstanțelor personale. Astfel, “complicele98 se va pedepsi cu un grad mai jos decât 
autorul principal, însă după natura crimei privită ca comisă de el, iar nu după natura sau agravarea ce poate lua crima 
sau delictul în raport cu autorul principal din circumstanțe personale ale acestuia…”. Trecând peste întruchiparea 
sistemului diversificării (“se va pedepsi cu un grad mai jos”), textul nu se limitează la a pomeni circumstanțele 
personale care pot agrava, atenua sau aboli pedeapsa, ci statuează că participantul secundar se va pedepsi “după 
natura crimei privită ca comisă de el”. Astfel, din perspectiva circumstanțelor personale, vom avea în vedere fapta 
din perspectiva fiecărui participant, calificând-o în funcție de această perspectivă.99

b.2) Distincțiile doctrinei. Efect. Fundament
După cum am menționat, circumstanțele personale se pot referi la caracteristicile făptuitorului, după 

cum se pot referi și la poziția subiectivă raportată la fapta comisă. Primele sunt considerate de doctrină de 
individualizare, iar secundele sunt considerate subiective.100  Într-o primă fază, distincția nu ar părea că prezintă 
vreun interes. Într-adevăr, art. 50 C.pen, în generalitatea lui, cuprinde ambele categorii de circumstanțe 
personale. Până aici, clasificarea se poate baza pe dispozițiile textului de lege. Totuși, s-a mers mai departe 
și s-au împărțit, la rândul lor, circumstanțele de individualizare în cele care sunt inerente strict făptuitorului, 
după cum este recidiva, cumulul de infracțiuni, minoritatea, gradul intenției etc. și cele care repercutează totuși 
asupra faptei, schimbându-i gravitatea obiectivă și modificându-i încadrarea juridică. Acestea din urmă constau 
în stări, situații sau calități personale ale autorului care alcătuiesc conținutul faptei prevăzute de legea penală în 
formă agravată. Ele sunt asimilate circumstanțelor reale.101 Pentru susținerea acestei teze, s-a pornit de la faptul 
incontestabil că, atunci când o circumstanță personală de individualizare – de pildă, o calitate a autorului – va 
constitui element constitutiv al faptei prevăzute de legea penală, ea se va răsfrânge și asupra participantului 
secundar, chiar dacă el nu are respectiva calitate. Prin urmare, nu ar exista niciun impediment să se procedeze 
la fel atunci când atributul respectiv constituie o circumstanță agravantă. În niciuna din situațiile de mai sus nu 
se atribuie complicelui sau instigatorului o calitate pe care nu o are, ci doar se constată că a ajutat/determinat, 
știind sau prevăzând că există respectiva calitate, iar ea va da fie caracter penal faptei, fie caracter agravat.102

Deși seducătoare, vom încerca să ne îndepărtăm de această viziune, ea apărând viciată din mai multe 
puncte de vedere. S-a susținut că agravarea faptei autorului care prezintă o anumită caracteristică   s-ar 
fundamenta pe încălcarea unei îndatoriri izvorând din calitatea în cauză, îndatorire pe care complicele și 
instigatorul nu o au103. De pildă, art. 302 alin. (3) C. pen. agravează faptele descrise la alineatele precedente 
din considerentul calității autorului de funcționar public cu anumite obligații. La fel, infracțiunile de luare 
de mită, dare de mită, trafic de influenţă și cumpărare de influență se pedepsesc mai aspru atunci când sunt 
comise de funcționari publici decât atunci când când sunt comise de persoane care exercită, permanent sau 

98  La momentul respectiv, prin complice se înțelegea orice participant, mai puțin autorul.
99  I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, Vol. II, Atelierele Grafice SOCEC &Co, Bucureşti, 1912, p. 646.
100 G. Antoniu ş.a., Explicații..., precit., p. 103; V. Dongoroz ş.a., Explicații…, precit., p. 198. În acelaşi sens ar părea că se 

pronunță şi N.T. Buzea, atunci când distinge între “circumstanțele personale subiective, ca: iresponsabilitatea, neculpabilitatea (…)” 
şi circumstanțele reale, chiar dacă nu face în mod expres distincția de mai sus (N.T. Buzea, op. cit., p. 783).

101 Şt. Daneş, V. Papadopol, op. cit., p. 379-380; C. Bulai, N.B. Bulai, op. cit., p. 392.
102 V. Papadopol, Unele observații cu privire la sancționarea tăinuitorilor şi favorizatorilor, în “L.P.”, nr. 5/1957 p. 549-550.
103 Ibidem.
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temporar, cu sau fără remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele 
prevăzute la 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice (art. 308 C. pen). Acest lucru se datorează 
tocmai obligațiilor care incumbă funcționarilor publici, obligații pe care persoanele descrise mai sus nu le au. 
Mergând mai departe, în cazul violului se observă agravanta ținând de calitatea de rudă în linie dreaptă, frate 
sau soră, prevăzută de art. 218 alin. (3) lit. b, după cum și calitatea celui care are victima în pază, educare etc (lit. 
a). Calitatea persoanelor menționate acolo le oferă, practic, poziție de garant față de victimă, iar acestă poziție 
vine cu o sumedenie de obligații, evident încălcate.104 

Este fără putință de tăgadă că vom identifica întotdeauna o rațiune pentru care calitatea inerentă 
autorului agravează răspunderea lui: uneori se va datora încălcării unor îndatoriri suplimentare, după cum am 
văzut mai sus, alteori poziția sa va înlesni comiterea faptei ori o va face mai greu de probat. Prin urmare, o 
asemenea calitate pare că sporește periculozitatea subiectului, iar nu a faptei. În acest sens, un autor105 susține 
că persoana făptuitorului, făcând abstracție de anumite calități ale acesteia care uneori constituie trăsături ale 
conținutului infracțiunii, nu poate avea nicio influență asupra gradului de pericol social al infracțiunii. Deși 
favorabilă argumentării pe care o încercăm, nu putem fi de acord cu această susținere. Într-adevăr, nu putem 
ajunge să punem semnul echivalenței între cel care determină pe X la uciderea fiului său și cel care determină 
pe X să ucidă un străin106. Prin urmare, o asemenea calitate își pune într-o oarecare măsură amprenta pe 
fapta comisă, fiind greu de încorsetat în persoana făptuitorului. Tocmai de aceea, doctrina a făcut distincție 
între circumstanțe personale care exprimă exclusiv periculozitatea autorului și cele care, într-un fel sau altul, 
influențează gravitatea faptei comise.107 Primele ar consta, de pildă, în starea de recidivă sau cea de cumul de 
infracțiuni ori buna sau reaua conduită a autorului înainte de comiterea infracțiunii. Secundele, cele prezentate 
mai sus, ar fi asimilate circumstanțelor reale.108

Întrucât este greu de stabilit în ce măsură calitatea agravantă reflectă strict periculozitatea mai sporită 
a făptuitorului sau a faptei, chestiune relativă, nu ne putem raporta doar la acest argument. Așadar, vom merge 
mai departe. Abordând problema într-o manieră mai tehnică, vom încerca să descifrăm ce ne impun, de fapt, 
textele de lege.

Distincția de mai sus – între elemente constitutive ale infracțiunii și orice alte împrejurări care gravitează 
în jurul faptei – este singura care, în acest domeniu, prezintă cu adevărat importanță. Într-adevăr, nu se poate 
pune pe același palier ipoteza în care o calitate agravează fapta prevăzută de legea penală și cea în care calitatea 
este parte din fapta prevăzută de legea penală. Cea de-a doua ține de reglementarea generală a participației, iar 
nu de art. 50 C.pen. Astfel, una dintre condițiile instigării sau complicității este săvârșirea unei fapte prevăzute 
de legea penală (art. 47, art. 48). Bineînțeles, unele calități pot să determine existența acestei fapte. De pildă, 
subiectul activ al delapidării trebuie să fie funcționar, iar cel al incestului trebuie să fie frate, soră, descendent 
sau ascendent. Numai atunci când autorul va avea respectiva calitate, condiția săvârșirii unei fapte prevăzute de 
legea penală va fi îndeplinită, iar instigatorii și complicii vor fi susceptibili să răspundă.

Într-adevăr, nu ar fi vorba despre atribuirea unei calități străine de el participantului secundar, ci de 
tragerea sa la răspundere pentru agravarea pe care calitatea respectivă o aduce faptei. Același lucru se întâmplă, 
de altfel, în cazul în care calitatea se prezintă ca element constitutiv: complicele răspunde numai pentru că o 
cunoaște sau o prevede, nefiind nevoie să o aibă și el (conform principiului accesorialității limitate). Putem 
înțelege rațiunea din spatele acestei susțineri.109 Totuși, în cazul din urmă, calitatea autorului nu se transmite 
asupra participantului secundar, ci stă drept temei al răspunderii sale, alături de celelalte elemente ale faptei 
comise de autor. Ea va fi necesară în persoana autorului tocmai pentru a se întruni cerințele textelor de 
incriminare a instigării și complicității pe tărâmul cărora ne aflăm, de fapt, aici.

Mai departe, odată îndeplinite elementele faptei tipice în persoana autorului, alte caracteristici 

104 F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 286.
105 L. Biro, Gradul de pericol social al faptei săvârşite, criteriu general de individualizare a pedepsei, în “Studia Iurisprudentia”, 

1971, p. 144.
106 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 646.
107 N. Rodeanu, Complicitatea, formă secundară de participație, în “L.P.”, nr. 9/1960, p. 34-35.
108 L. Plavoşin, Unele probleme ale participației penale în practica Tribunalului Suprem al R.P.R., în “L.P.”, nr., 3/1961, p. 41-42.
109 De altfel, I. Tanoviceanu propunea, de lege ferenda, să se țină seama de aceste calități şi în ceea ce îi priveşte pe participanții 

secundari în persoana cărora nu se găsesc. Totuşi, ținând seama de art. 48 C.pen. 1868, acest lucru nu era posibil de lege lata (I. 
Tonoviceanu, op. cit., p. 647-648). Nici textul de azi nu poate fi interpretat altfel, impunând aceleaşi restricții. 
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ale persoanei sale vor impieta numai asupra sa. Asimilarea acestora elementelor constitutive s-ar situa 
împotriva art. 50 C.pen. De altfel, coroborând textele care incriminează actele instigatorilor și complicilor 
cu acest din urmă articol, putem trage concluzia că singurele calități ale autorului care vor avea repercusiuni și 
asupra participantului secundar sunt cele care condiționează existența faptei prevăzute de legea penală.110

În concluzie, nu există temei legal pentru distincția pe care o face doctrina și, ca urmare, nici pentru 
asimilarea respectivelor circumstanțe personale celor reale. Un asemenea temei se găsea, de pildă, în art. 118 
din Codul penal italian, modificat prin reforma legislativă din 7 februarie 1990, care statua că “circumstanțele 
care agravează sau atenuează pedepsele, constând în motivele făptuitorului, intensitatea dolului, gradul culpei și 
celelalte circumstanțe inerente persoanei, se vor valorifica doar cu privire la persoana asupra căreia se găsesc”111. Într-
adevăr, aici nu mai este vorba doar despre “circumstanțe privitoare la persoana autorului sau a unui participant”, 
după cum dictează textul nostru, ci de circumstanțe personale neinerente persoanei (aici ar intra calitatea sa 
de funcționar, după cum și cea de membru de familie) și circumstanțe personale inerente (s-ar include aici 
scopul, recidiva, mobilul sau starea de intoxicație). Interpretând textul italian, ajungem la concluzia că cele 
neinerente (personale de individualizare care sporesc sau atenuează pedeapsa) se vor asimila celor reale și se vor 
transmite.112 Sub reglementarea noastră – de acum sau de acum mai bine de un secol – un asemenea demers 
nu este permis. 

Într-adevăr, nefăcându-se nicio distincție, va trebui să interpretăm mențiunea din dreptul nostru 
asupra circumstanțelor personale (searbădă și nesatisfăcătoare) după cum a fost reglementată chestiunea în 
dreptul spaniol. Astfel, codul penal spaniol, la art. 65 menționează următoarele: “Circumstanțele agravante 
sau atenuante constând în dispoziția morală a subiectului, în relațiile particulare cu victima sau în alte cauze 
personale, vor servi înspre agravarea sau atenuarea răspunderii numai acelui subiect în persoana căruia se 
regăsesc.” Prin urmare, unde legea nu distinge, nu distingem nici noi, chiar dacă o rațiune am putea găsi 
extinderii realizate de doctrina autohtonă. Art. 50 alin. (1), vorbind de circumstanțe referitoare la persoana 
autorului sau a unui participant, cuprinde toate cele trei categorii enumerate mai sus. De lege ferenda, ar trebui 
urmat exemplul codului penal spaniol. Astfel, orice extinderi doctrinare fără bază legală ar fi înlăturate.

b.3) Materializarea unor circumstanțe personale - temeiul metamorfozei circumstanțelor personale în reale
O mare parte din doctrină a ajuns la concluzia că, uneori, o circumstanță personală prin natura ei 

se poate obiectiviza, dobândind prin aceasta caracter real.113 Astfel, se oferă exemplul premeditării, pentru 
existența căreia – susțin autorii – este nevoie de acte pregătitoare. În măsura în care, la înfăptuirea acestor acte 
au participat și alți subiecți, circumstanța premeditării li se va reține și lor. Chestiunea s-a ridicat de cele mai 
multe ori la omor, unde premeditarea este element circumstanțial agravant, schimbând încadrarea juridică. 

În primul rând, contrar ceea ce s-a susținut în doctrină114 și în practica judiciară115, actele de pregătire 
nu sunt indispensabile stării de premeditare. Caracterul premeditat este inerent laturii subiective, denotându-i 
intensitatea și periculozitatea. Nu este relevant în ce măsură această stare subiectivă s-a obiectivizat anterior 
comiterii infracțiunii. Într-adevăr, de cele mai multe ori premeditarea presupune efectuarea anumitor acte 
de pregătire, dar ele nu determină această stare, ci doar fac mai ușoară dovedirea ei. Ea ține de forul intern, 
de psihicul subiectului activ, iar instanța se va folosi, în principiu, de actele premergătoare pentru a o proba. 

110 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 646.
111 Până la reforma din 1990, partea din art. 118 C.pen. intalian privitoare la circumstanțele personale arăta astfel: “Circumstanțele 

subiective, neinerente persoanei infractorului, care agravează pedeapsa pentru vreunul dintre cei care au luat parte la infracțiune, sunt 
puse în sarcina celorlalți (…) atunci când au ajutat la executarea infracțiunii. Orice altă circumstanță, care agravează sau atenuează 
pedeapsa, e luată în considerare numai față de persoana la care se referă”. Pentru transmiterea circumstanțelor “neinerente personei 
infractorului” se cerea ca ele să fi folosit la comiterea infracțiunii, lucru care se schimbă odată cu modificarea textului. Altfel spus, 
circumstanțe ca premeditarea sau calitatea subiectului de rudă în linie dreaptă la viol (din dreptul nostru) care, prin natura lor, ajută 
la comiterea actului, nu mai erau transmisibile după reformă. Totuşi, de menționat că până la momentul respectiv, răsfrângerea 
circumstanțelor reale şi personale neinerente avea loc într-o manieră obiectivă, agravând sau atenuând indiferent de latura subiectivă. 
Actualmente, circumstanțele reale şi cele personale neinerente se răsfrâng într-o manieră obiectivă numai dacă sunt atenuante. După 
acest principiu se ghidează şi sistemul nostru, doar că sfera circumstanțelor transmisibile este (sau ar trebui să fie) alta. C. G. Rătescu, 
V. Dongoroz, Tr. Pop ş.a, op cit., p. 294; M. A. Pasamar, op. cit., p. 72-73.

112 În reglementarea italiană mai veche se punea şi condiția ca ele să fi ajutat la executare, condiție la care s-a renunțat ulterior.
113 C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 392; V. Dongoroz ş.a., Explicații…, precit., p. 199; G. Antoniu ş.a., Explicații…, precit., p. 104.
114 M. Udroiu, Drept penal. Partea generală. Noul cod penal., Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 13.
115 Trib Suprem. dec. pen. nr. 2997/1974; ICCJ, dec. pen. nr. 2979/2009, disponibilă pe www.legalis.ro.



98

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

De altfel, unele infracțiuni – sau unele modalități de comitere a unor infracțiuni – sunt susceptibile de această 
modalitate a intenției, dar nu și de acte de pregătire. Așa se întâmplă, de regulă, la infracțiunile comisive prin 
omisiune, unde chiar actul de executare descris de normă ia forma unei inacțiuni, subiectul nefiind nevoit să 
comită acte de pregătire. De pildă, mama care își va ucide copilul prin înfometarea acestuia va fi, în principiu, 
scutită de asemenea acte, deși infracțiunea presupune, prin firea lucrurilor, premeditarea.116 De altfel, este bine 
cunoscut faptul că vinovăția, în general, va rezulta tocmai din acte obiective. Fiind imposibil de pătruns în forul 
intern al individului, pentru probarea elementului subiectiv se va recurge la principiul “dolus ex re”.117 Lucrurile 
nu se schimbă atunci când intenția se prezintă în modalitatea premeditării. 

Într-adevăr, “idem est non esse et non probari”, dar asta numai în fața instanței de judecată. În teorie, 
dificultatea probării nu echivalează inexistenței. Autorii care consideră actele de pregătire indispensabile 
premeditării amestecă cele două planuri. În acest sens, unul din ei118 se contrazice și statuează: “din modul cum 
a procedat inculpatul, care a invitat victima acasă la el, a adus-o în stare de ebrietate completă și s-a descotorosit 
apoi, sub anumite pretexte, de martorii care îl jenau, rezultă (s.n.) cu claritate că acesta a reflectat cu privire la 
modul în care trebuia să acționeze (…), deci că a acționat cu premeditare.” Prin urmare, din actele de pregătire 
rezultă deliberarea, plănuirea faptei, iar acestea din urmă sunt, de fapt, de esența premeditării.

Trecând peste actele de pregătire, se poate observa că starea de premeditare, asemenea stării de 
provocare, se grefează pe latura subiectivă, caracterizând-o. Faptul că ele prezintă realități opuse și, ca 
atare, nu pot coexista119 nu poate duce la concluzia că ar trebui să primească un tratament diferențiat sub 
aspectul tratat aici. Într-adevăr, s-a susținut în trecut că provocarea ar fi, datorită condițiilor sale de existență, 
o circumstanță reală. De menționat că la vremea respectivă era avută în vedere numai comiterea infracțiunii din 
pricina unui act provocator, nefăcându-se referire la “starea de tulburare sau puternică emoție”. Prin urmare, am 
putea chiar susține că, în atare condiții, caracterul real al provocării nu trebuia exclus de plano.120 Totuși, ideea 
a fost repede abandonată, iar în prezent doctrina este unanimă cu privire la natura juridică a provocării (mai 
ales că, pentru existența ei, se cere starea de tulburare). Astfel, caracterul de circumstanță personală subiectivă 
nu îi este negat provocării chiar dacă existența ei se grefează pe anumite elemente de fapt: acțiunea tipică 
trebuie să ia forma unei riposte împotriva actului provocator care o precede, ambele fiind supuse unor condiții 
bine determinate de cod și de doctrină.121 Cu toate acestea, nu îndeplinirea condițiilor faptice constituie esența 
provocării, ci efectul îndeplinirii lor: starea de tulburare, stare care duce la pierderea, în parte, a controlului 
asupra actelor, ridicând puterea de stăpânire.122 

Așadar, în vreme ce nimeni în doctrina română123 nu tăgăduiește că starea de tulburare constituie o 

116 F. Streteanu, Tratat de drept penal, Partea generală, Vol. 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 441.
117 S. Feller, Cu privire la natura juridică a scuzei provocării şi la unele probleme legate de individualizarea pedepsei, în “Justiţia 

Nouă”, nr. 9-10/1950, p. 979.
118 Gr. Giurca, Condițiile de reținere a premeditării în cazul infracțiunii de furt, ca o circumstanță agravantă generală, în “Revista 

română de drept”, nr. 3/1982 p. 27.
119 În sens contrar, S. Petrovici, notă la S. pen. nr. 256/1956, Jud. Bacău, în “L.P.”, nr. 2/1957.
120 Decizia 812/1957, colegiul penal, Trib. Superm RPR, în “L.P.”, nr. 9/1957, p. 199; I. Tanoviceanu, op. cit., p. 651.
121 I. Pascu, Tr. Dima ş.a., Noul cod penal…, precit., p. 461-464.
122 L. Plavoşin, Unele probleme ale participației penale în practica Tribunalului Suprem al R.P.R., în “L.P.”, nr. 3/1961, p. 41.
123 Natura juridică a provocării este discutată şi sub alte legiuiri penale, opiniile fiind diversificate. De pildă, la germani, 

starea de provocare conduce la înlăturarea intenției, rămânând să se răspundă pentru culpă. O distincție interesantă se face sub 
acest sistem în funcție de cauza provocării: dacă ea se datorează actului provocator al victimei, atunci efectele se vor produce asupra 
faptei, pericolul ei social fiind drastic diminuat, motiv pentru care va fi privită ca o circumstanță reală. Astfel, nu ne va interesa că 
instigatorul sau complicele se aşteptau la un omor calificat, ei vor răspunde pentru ucidere din culpă. Pe de altă parte, dacă tulburarea 
se leagă exclusiv de starea mentală a autorului şi de puterea lui de control, neavându-şi obârşia în actul victimei, ea va reprezenta o 
circumstanță personală de atenuare, iar participanții secundari nu vor beneficia de ea (G. Fletcher, Complicity, în „Israel Law Review”, 
nr. 30, 1996). O asemenea distincție nu se poate face de lege lata sub legea noastră penală, dar s-ar putea face de lege ferenda. Până 
la urmă, art. 75 alin. (1) a) C. pen. reglementează actul provocator ca pe un atac căruia îi lipseşte măcar unul din atributele de la art. 
19 alin. (2). Observăm că în cazul legitimei apărări este irelevantă o eventuală stare de tulburare sub care s-ar comite fapta tipică (nu 
era, ce-i drept, unanimă această viziune asupra legitimei apărări sub vechile reglementări, dar codul de azi este tranşant). Atacul o 
despoaie de caracterul ilicit, fără să mai conteze în ce măsură afectează şi culpabilitatea făptuitorului. Un atac “cu handicap”, pe de 
altă parte, pentru a produce efecte, trebuie să influențeze culpabilitatea făptuitorului. Într-adevăr, dacă actul provocator provine de 
la victimă (singura ipoteză de provocare de la noi), reglementarea provocării ar fi putut să urmeze logica legitimei apărări, acționând 
asupra ilicității faptei, atenuarea primind caracter real şi nedepinzând de puternica tulburare sau emoție. Aceasta din urmă ar părea că 
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circumstanță personală subiectivă, natura juridică a premeditării continuă să fie pusă la îndoială. După cum am 
văzut, motivul doctrinei constă în actele de pregătire ale premeditării, la care ar putea să participe mai mulți 
subiecți, caz în care circumstanța s-ar răsfrânge. 

Rezumând cele spuse mai sus, vom concluziona că premeditarea trebuie considerată întotdeauna o 
circumstanță personală subiectivă. Astfel, nu doar că existența ei nu depinde de acte de pregătire, dar, chiar 
presupunând că ar depinde, ele nu ar fi de esența premeditării (așa cum elementele materiale de care depinde 
nu sunt de esența provocării), ci starea de chibzuință, de calm, planul. Nu se poate spune că circumstanța 
premeditării se va transmite participantului care și-a adus contribuția la actul de pregătire care probează (sau 
condiționează, după unii) premeditarea. Într-adevăr, contribuind la actul în cauză sau chiar cunoscând ori 
prevăzând un asemenea act, se va putea demonstra cu ușurință existența premeditării în persoana respectivului 
participant124. În ultimul rând, după cum am subliniat deja, provocarea și premeditarea par a se situa la poli 
opuși, dar sunt fiicele aceleiași mame: intenția, elementul subiectiv al infracțiunii. Ar fi absurd să negăm uneia 
dintre aceste circumstanțe propria-i natură, din motive greu de susținut din punct de vedere teoretic.

Am văzut mai sus că materializarea circumstanțelor, obiectivizarea lor în anumite împrejurări 
legate de fapt nu le răpește caracterul personal. Într-adevăr, natura lor nu se schimbă și nu-și vor produce 
altfel efectele numai pentru că anumite elemente de fapt condiționează reținerea acestora. Pornind de 
la premisa de mai sus, vom analiza în continuare infracțiunea de la art. 190 C. pen: uciderea la cererea 
victimei. Despicând problemele pe care le ridică în raport cu participația penală, vom observa că rezolvarea lor 
se oglindește în cele prezentate mai sus.

Așadar, art. 190 C.pen. incriminează “uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată 
a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe 
permanente și greu de suportat”. Deși nu regăsim un text echivalent în codul penal anterior, trebuie să ne aplecăm 
asupra textului de la art. 488 alin. (1) și alin. (3) C. pen. Carol al II-lea din 1936. Prima variantă presupunea 
uciderea la rugămințile serioase, stăruitoare și repetate ale unei persoane, indiferent de motivele ei; a doua 
se referea la omorul  dintr-un impuls de milă, cauzat de suferințele fizice ale victimei125. Având în vedere 
necesitatea reglementării eutanasiei active, legiuitorul a unit într-o oarecare măsură formele infracțiunii de la 
art. 488 C.pen. 1936. Se cuvin câteva precizări. 

În primul rând, art. 190 C. pen., contrar nomenclaturii oferite infracțiunii, reprezintă o formă atenuată 
de omor, așadar nu o infracțiune de sine stătătoare. După cum vom vedea cu altă ocazie, același lucru se 
întâmplă și în cazul infracțiunii de “ucidere a nou-născutului de către mamă” (pruncuciderea). Așadar, ceea ce 
particularizează infracțiunea în discuție nu este un element constitutiv, ci un element circumstanțial. După cum 
am văzut mai sus, aceste elemente (fiind circumstanțe în sensul art. 50 C.pen.) pot varia de la un participant la 
altul, schimbând calificarea faptei.

Mai departe, se pune problema de a stabili natura juridică a circumstanței de mai sus. Dacă majoritatea 
doctrinei nu a fost preocupată de acest aspect, apreciind doar că participația este posibilă în toate formele ei126, 
unele opinii converg înspre caracterul real.127 Astfel, se susține că ar fi suficientă existența din punct de vedere 
obiectiv a unei asemenea cereri pentru reținerea formei atenuate. Raportat la această opinie, rațiunea atenuării 
ar consta în pericolul redus al faptei. Ea ar leza mai puțin valoarea socială în cauză, având în vedere că titularul 
ei și-a dat acordul la o asemenea atingere. O altă opinie128, la care înțelegem să ne raliem, consacră caracterul 
personal. În argumentarea acestui punct de vedere se pornește, bineînțeles, de la rațiunea circumstanței. Astfel, 
motivul din spatele atenuării nu îl constituie periculozitatea mai scăzută a faptei, ci gradul ei mai redus 

vine pentru a compensa “handicapul” atacului, dar tocmai efectele restrânse ale actului provocator ar putea reprezenta compensarea. 
Mai mult, tulburarea fiind de domeniul probatio diabolica, va fi oricum, de principiu, prezumată din existența actului provocator. În 
alte ipoteze, când tulburarea nu se datorează persoanei vătămate, atenuarea ar trebui să beneficieze numai făptuitorului. De pildă, 
cazul mamei care îşi omoară copilul într-o asemenea stare, datorată de cele mai multe ori naşterii. În concluzie, de lege ferenda, s-ar 
putea distinge între provocare care îşi produce efectele asupra ilicității – actul victimei diminuând practic periculozitatea faptei –  şi 
“provocare” care îşi produce efectul în sfera imputabilității, diminuând reproşul adus făptuitorului.

124 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 650.
125 M. Udroiu, Drept penal, Partea specială. Noul cod penal., Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 25.
126 Idem, p. 26. 
127 I. Pascu, V. Dobrinoiu ş.a., Noul cod penal comentat. Partea specială. Vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 27.
128 S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, Noul cod penal. Partea specială…, precit., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 36.
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de reproșabilitate. Prin urmare, efectele circumstanței se produc în planul imputabilității, fiind inerente 
subiectului. Autorii consideră că avem de-a face cu un mobil special, care nu constă în sentimentul de 
milă129, ci în cererea victimei. Într-adevăr, subiectul trebuie să fie mânat de cererea victimei, acționând în 
baza ei. Prin urmare, vom ajunge și noi la concluzia că elementul circumstanțial prevăzut de art. 190 C.pen. 
reprezintă o circumstanță personală subiectivă. Ea nu se va transmite în baza cunoașterii sau prevederii sale, 
trebuind să existe în persoana fiecărui participant.

Dacă vom considera circumstanța de la art. 190 ca fiind una reală, am ajunge la consecințe greu de 
împăcat cu echitatea. Astfel, după cum știm, circumstanțele atenuante reale se rețin și se răsfrâng indiferent 
dacă au fost cunoscute de către subiectul activ. Prin urmare, acesta din urmă ar putea să ucidă victima din cu 
totul alte motive (interes material, de pildă), ori să o ucidă cu premeditare, dar condițiile de la art. 190 să fie 
îndeplinite. Nu s-ar justifica, având în vedere periculozitatea unei asemenea persoane, reținerea circumstanței 
atenuante dictate de textul de incriminare.

Se poate observa că mobilul special care atenuează omorul se materializează  într-un mod cât se poate de 
concret, drastic reglementat. Astfel, textul de lege impune anumite condiții ale cererii victimei, iar îndeplinirea 
acestora condiționează reținerea circumstanței subiective: cererea victimei trebuie să fie explicită, serioasă, 
conștientă130 și repetată. Pornind de la premisa că mai mulți subiecți participă la săvârșirea infracțiunii, oare 
cererea trebuie făcută fiecăruia dintre ei, ajunge să fie făcută autorului sau poate fi făcută doar participantului 
secundar? Cum vom desluși, mai exact, sintagma “la cererea victimei”? Mai mult, art. 190 impune condiția 
repetării cererii. Poate victima să ceară mai întâi unui participant, iar apoi altuia pentru îndeplinirea acestei 
condiții? Cu siguranță, doctrina va ridica și alte întrebări, dar vom încerca deocamdată să răspundem la acestea.

Asemenea provocării, nici circumstanța de la art. 190 C. pen. nu va produce efecte în lipsa îndeplinirii 
cerințelor obiective dictate de legiuitor. Totuși, observăm că aceste condiții nu țin de participant, ci de 
subiectul pasiv, formând un fel de situație premisă. Într-adevăr, pentru a fi incidentă, atenuarea trebuie să 
fie verificată de fiecare dintre ele. La fel se întâmpla și în cazul provocării: până să vedem în ce măsură există 
o tulburare, trebuie verificate condițiile actului provocator. Odată îndeplinite, se va analiza existența propriu-
zisă a mobilului infracțiunii. Astfel, va trebui să se demonstreze că făptuitorul a acționat mânat de cererea care 
îndeplinește cerințele descrise de text. La asta se referă art. 190 C.pen. când spune că omorul trebuie săvârșit 
“la (s.n.) cererea victimei”. Cu alte cuvinte, nu dorința de a muri a victimei contează cu precădere aici, ci 
legătura subiectivă (cauză – efect) dintre ea și acțiunea subiectului activ.131

Prin urmare, vom verifica mai întâi îndeplinirea condițiilor cererii și a celor care țin de starea subiectului 
pasiv (textul cere ca victima să se afle într-o anumită stare fizică). Analizând textul, observăm că ele nu sunt 
legate de făptuitor, ci pot fi întrunite fără să ne raportăm la persoana sa. Astfel, subiectul poate să ceară în 
repetate rânduri unor indivizi nedeterminați să îi curme suferința. Nu contează dacă făptuitorul este una dintre 
persoanele rugate de victimă să o ucidă. Cu atât mai puțin va conta dacă instigatorul sau complicele este una din 
persoanele respective. Tot ce contează este ca fiecare dintre participanții la infracțiune să acționeze mânați 
de dorința de a da curs cererii victimei (făcută lor sau altora)132. Prin urmare, trebuie să cunoască existența 
și legitimitatea cererii (îndeplinirea condițiilor) și să îi dea curs. S-a suținut că nu este exclusă existența altor 
motive, atâta vreme cât cererea victimei se află printre ele.133 De pildă, un medic ar putea să dea curs cererii și 
pentru că dorește să utilizeze aparatul de care depinde prelungirea vieții victimei în favoarea altei persoane, 
la care ține. Ce se întâmplă atunci când unul dintre motivele care îl însoțesc pe cel tipic ar califica omorul? 
Astfel, vom presupune că făptuitorul ucide victima știind că ea a cerut asta în repetate rânduri și se află într-una 
din situațiile prevăzute de art. 190 C.pen. Totuși, nu doar dorința victimei l-a determinat la acțiunea sa, ci și 
suma de bani oferită de instigator. Raportându-ne la un mobil ne încadrăm la art. 190 C.pen și raportându-

129 După cum era în cazul infracțiunii de la 488 (3) C. pen. Carol al II-lea.
130 Condiții care incumbă şi consimțământului victimei, cauză de înlăturare a antijuridicității (F. Streteanu, Tratat…, precit., p. 

528 şi urm.) De altfel, consacrarea expresă a acestei cauze a fost, probabil, unul dintre motivele atenuării omorului, având în vedere 
că o asemenea valoare socială este exclusă de plano din sfera art. 22 C.pen. (S. Bogdan, op. cit., p. 33).

131 S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 36.
132 În sens contrar, M. Udroiu, op. cit., p. 27, autor ce asimilează faptul că victima nu s-a adresat făptuitorului cu uciderea ei 

din cu totul alte motive. Or, dacă victima nu se adresează participantului, nu înseamnă neapărat că acesta din urmă acționează din 
cu totul alte motive. 

133 S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 36. 
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ne la altul, fapta constituie omor calificat. Chestiunea este fină și depinde, până la urmă, de probatoriu. Într-
adevăr, este destul de greu să se probeze că cele două mobiluri au coexistat (interesul material, de principiu, va 
estompa oarecum motivul legat de cererea victimei), dar vom porni de la premisa că fapta a fost comisă sub 
ambele motivații. Astfel, nu va fi relevant că unul dintre mobiluri ne-ar plasa în sfera de incidență a omorului 
calificat. Infracțiunea de la art. 190 C.pen. a primit un nomen juris specific tocmai pentru a o feri de elementele 
circumstanțiale de la art. 189 C.pen.134 Odată identificat mobilul tipic în persoana vreunui participant, fapta 
nu va mai putea fi supusă – pentru el – niciunui element circumstanțial dintre cele prevăzute la articolul 
precedent.

Astfel, se va reține omor simplu sau omor calificat în sarcina celui care nu știe că victima ceruse în 
nenumărate rânduri să fie ucisă, condițiile cererii și ale subiectului pasiv fiind îndeplinite. La fel, complicele 
care nu-și aduce aportul mânat – măcar parțial – de acest mobil, va răspunde tot pentru omor sau omor 
calificat. În fine, dacă instigatorul determină pe autor să ucidă o persoană, iar autorul, înainte să acționeze află 
că respectiva persoană se află în situația descrisă de normă, acționând și în baza cererii ei, celui din urmă i se va 
reține infracțiunea de la art. 190, chiar dacă mobilul inițial consta în determinarea instigatorului.

În concluzie, după cum anticipam, problemele care țin de participația la infracțiunea analizată își găsesc, 
de principiu, rezolvarea într-o bună înțelegere a conceptului de circumstanță personală.

2. Linii directoare
Din cele de mai sus putem concluziona că doctrina și practica s-au îndepărtat de textul legii, au tras prea 

mult de marginile lui și i-au schimbat conținutul. Art. 50 C.pen. face o distincție simplă, concisă. E drept, se 
cer anumite clarificări, dar s-a mers mult mai departe de atât. 

În primul rând, legea distinge strict între circumstanțe privitoare la faptă și circumstanțe privitoare la 
persoană. După cum anticipam, în cadrul acestora din urmă, o subdiviziune poate fi admisă (subiective și de 
individualizare), dar ea trebuie să rămână teoretică. Or, nu asta s-a întâmplat: doctrina și practica s-au raliat 
opiniei conform căreia circumstanțele de individualizare, când agravează fapta, când îi schimbă calificarea 
juridică, vor fi asimilate celor reale. După cum am văzut, susceptibile să schimbe încadrarea juridică sunt și 
cele subiective (interesul material schimbă omorul în omor calificat, la fel și premeditarea, de pildă). Totuși, s-a 
mers pe ideea că numai circumstanțele care individualizează subiectul activ ar putea fi tratate ca reale atunci 
când augmentează gravitatea faptei. Am văzut mai sus că argumentul doctrinei, deși rațional, este contrazis 
de lege, iar aceasta din urmă va trebui să primeze.135 Prin urmare, în vreme ce distincția “subiective – de 
individualizare” nu poate avea o finalitate practică, distincția între circumstanțele inerente persoanei și cele 
care schimbă încadrarea faptei, agravând-o, nu este permisă de textul de lege. Ne vom întoarce, așadar, la art. 
50 C.pen..

În al doilea rând, vom remarca faptul că s-a propus în doctrina mai veche abandonarea distincției 
“personal-real” și înlocuirea ei cu cea între circumstanțe divizibile și circumstanțe indivizibile.136 Totuși, autorul 
își justifică propunerea susținând că nu întotdeauna efectul circumstanțelor inerente autorului au efect unic: 
necomunicarea. Mai mult, unii consideră subiective circumstanțe pe care alții le consideră obiective. Confuziile 
pe care doctrina și practica le fac și extinderea nefundamentată a textului de lege nu pot duce la zămislirea 
unui nou sistem teoretic, care să le înglobeze. Procedând astfel, am ajunge, cel mai probabil, la coerență, dar 
am continua, în același timp, să pășim în paralel cu legea. Așadar, nu se justifică abordarea dihotomiei propuse, 
atâta vreme cât distincția între circumstanțe reale și personale se realizează în mod corect.

În al treilea rând, înainte să vedem dacă o anumită împrejurare se leagă de faptă sau de făptuitor, ne 
vom opri asupra conținutului infracțiunii. Astfel, dacă vom conchide că infracțiunea nu va mai exista în lipsa 
respectivei împrejurări, o vom considera din capul locului circumstanță reală. Desigur, am văzut deja că aceste 
“circumstanțe” nu se transmit în baza art. 50 C.pen, ci în baza reglementării actului participantului secundar de 
la art. 47 și art. 48 C.pen. sau, mai bine zis, în baza principiului accesorialității limitate.137

În al patrulea rând, vom considera apoi circumstanțe reale toate împrejurările care țin de elementul 
material, de obiectul material și de subiectul pasiv. Astfel, o modificare a mijloacelor cu care se comite acțiunea, 

134 Expunerea de motive în ceea ce priveşti noul Cod penal, p. 37; S. Bogdan, op. cit., p. 37.
135 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 649.
136 Tr. Pop, op. cit., p. 868.
137 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 647.
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folosirea unor arme, modificări în executare, însușirile obiectului material, calități ale subiectului pasiv, toate 
acestea sunt circumstanțe reale. Tot aici intră și cauzele care au în vedere caracterul ilicit al faptei, producându-
și efectul asupra acestuia: cauzele care înlătură antijuridicitatea (generale sau speciale), starea de atenuare a 
tentativei și cea de agravare a formei continuate. De asemenea, intervenția unei cauze care înlătură răspunderea 
penală va produce efecte pentru toți participanții (un act de amnistie, prescripția răspunderii sau grațierea 
colectivă). Face excepție de aici retragerea plângerii prealabile care, conform noii reglementări (art. 158 alin. 
2 C.pen) va produce efecte numai cu privire la persoana față de care a fost retrasă, așadar ea este o cauză 
personală de înlăturare a răspunderii penale. Totuși, lipsa plângerii acționează in rem.

În al cincilea rând, vom considera circumstanțe personale împrejurările care țin de subiectul activ și 
care nu sunt elemente constitutive ale formei de bază a infracțiunii. Aici vom include și relația dintre autor și 
persoana vătămată (de pildă, circumstanța agravantă a violului, de la art. 218 alin (3) lit. a) sau b), după cum și 
gradul intenției, mobilul sau scopul specific, cu mențiunea că mobilul sau scopul ar putea fi, uneori, elemente 
constitutive ale infracțiunii, caz în care le vom considera circumstanțe obiective). Dintre stările atenuante 
reținem aici provocarea. De asemenea, vom include toate cauzele de neimputabilitate (mai puțin cazul fortuit, 
din motivele prezentate mai sus), după cum și cauzele de nepedepsire (generale sau speciale), fie că rezidă 
dintr-o anumită calitate a subiectului activ, fie că se datorează unui act anterior sau ulterior comiterii faptei. Pe 
lângă retragerea plângerii prealabile, vom considera circumstanță personală și împăcarea, care, conform art. 159 
alin. (3) C.pen., produce efecte in personam. Vom include aici și cauzele care înlătură executarea pedepsei, cum 
sunt prescripția executării sau grațierea individuală, după cum și cauza care înlătură consecințele condamnării 
(reabilitarea).

După cum anticipam, există temei în spatele asimilării unor circumstanțe personale celor reale. Astfel, 
anumite calități ale autorului înlesnesc săvârșirea infracțiunii (de pildă, faptul că victima se afla sub paza 
autorului în cazul violului) sau pur și simplu amplifică, în mod indirect, gradul de pericol social al faptei (de 
pildă, calitatea autorului de membru de familie, în cazul vătămării corporale aduce atingere nu doar integrității 
corporale a victimei, ci și relațiilor familiale). Din aceste motive, s-a propus în doctrină138 ca atunci când 
o anumită calitate a autorului califică infracțiunea comisă, instigatorului sau complicelui care nu au această 
calitate, să li se aplice o pedeapsă între cea prevăzută pentru infracțiunea calificată conform persoanei lor și cea 
calificată raportat la autor. Bineînțeles, este puțin probabil să se ia o măsură de acest gen în viitorul apropiat, 
motiv pentru care s-ar putea ține seama de calitatea autorului ori de câte ori ea a înlesnit săvârșirea infracțiunii, 
iar participantul secundar a aderat la comiterea faptei în vederea avantajului acordat de respectiva calitate.139 
O astfel de distincție între circumstanțele personale ar putea să primească un suport legal, fiind justificată140. 
Până atunci, va trebui să avem în vedere textul art. 50 C.pen, care ne obligă să nu răsfrângem niciun fel de 
circumstanțe personale. Totuși, se are în vedere numai agravarea sau atenuarea peste sau sub limitele legale, 
prevăzute și pentru participantul secundar în baza principiului parificării (în caz de circumstanțe generale) sau 
calificarea (în caz de circumstanțe speciale). Instanța va putea să țină seama de calitatea autorului, când ea este 
relevantă în ceea ce-i privește pe participanți, cu ocazia individualizării pedepselor celor din urmă. Mai departe 
de atât nu se va putea merge.

B. Modul concret de influențare a răspunderii participanților 
1. Efectul circumstanțelor persoanal
“Circumsntațele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți”, 

ne spune primul alineat al art. 50 C.pen. 
În primul rând, trebuie menționat că în cazul circumstanțelor personale, nu va fi relevant dacă ele sunt 

de agravare sau de atenuare. Astfel, își vor produce efectele strict față de cel în persoana căruia se găsesc nu doar 
atunci când îi agravează pedeapsa, ci și atunci când i-o atenuează.141 

După cum anticipam (a se vedea elementul subiectiv al circumstanțelor), legătura subiectivă între 

138 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 646.
139 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 647.
140 Ea l-a primit pentru o vreme, după cum am văzut, în sistemul italian.
141 B. Ludovic, Unele observații cu privire la modul de comunicare a circumstanțelor de la autor la participant, în lumina 

dispozițiilor art. 122 Cod penal, în “J.N.”, nr. 1/1950, p. 79.
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circumstanță și participant se cere chiar și atunci când ea este una personală, atâta vreme cât va agrava răspunderea. 
Totuși, verificarea cunoașterii va trebui realizată numai în cazul circumstanțelor personale de individualizare.142 
Altfel spus, pentru a fi agravată răspunderea unuia dintre subiecți, trebuie să se probeze cunoașterea calității, 
trăsăturii sale ori a raportului în care se află cu subiectul pasiv. Într-adevăr, aceste circumstanțe nu se transmit 
celorlalți participanți, dar nici nu pot fi reținute în mod obiectiv participantului, atâta vreme cât agravează 
răspunderea. Mai departe, dacă împrejurările personale constând în anumite calități sau trăsături ale subiectului 
atenuează răspunderea acestuia, nu este necesară conștientizarea lor. După cum am văzut mai sus, ele vor 
acționa în virtutea opțiunii legiuitorului de a pedepsi numai pentru lezarea care s-a adus, nu pentru cea pe 
care subiectul crede că a adus-o. Prin urmare, elementul subiectiv cerut de art. 30 alin. (3) C.pen. va trebui 
verificat de fiecare dată când vorbim despre circumstanțe agravante personale de individualizare. De pildă, 
dacă nu va cunoaște complicele că victima la uciderea căreia a ajutat îi este rudă în linie dreaptă, va fi scutit de 
agravanta de la art. 199 C.pen.  

Situația este diferită atunci când vorbim despre circumstanțe personale subiective. După cum am 
văzut, ele constau într-o poziție psihică a participantului. Or, este exclus a verifica în ce măsură subiectul 
își cunoaște propria poziție psihică față de actul pe care îl comite. Din acest motiv, în cazul circumstanțelor 
personale subiective, indiferent dacă ele sunt atenuante sau agravante, va trebui doar să demonstrăm 
simpla lor existență (fapta s-a comis, de pildă, în scopul producerii de materiale pornografice ori s-a comis din 
motive josnice, din interes material sau pentru săvârșirea altei infracțiuni etc).

De aici vor decurge câteva consecințe în ceea ce privește eroarea. Astfel, dacă circumstanța agravantă 
constă în relația dintre subiectul activ și cel pasiv, eroarea asupra persoanei va duce la imposibilitatea agravării. 
Mai exact, nu va fi suficient ca subiectul să aibă reprezentarea relației dintre el și victimă, ci va fi necesară 
existența ei obiectivă. Pe de altă parte, dacă vorbim de o circumstanță personală subiectivă (de exemplu, motivul 
rasist) este absolut irelevantă eroarea asupra persoanei. De pildă, X vrea să îl ucidă pe Y, fratele său, pentru a 
veni numai el la moștenirea părinților. Totuși, din eroare, ucide altă persoană care nu îi este rudă. Lui X nu 
îi vom putea reține circumstanța agravantă de la art. 199 C.pen, dar îi vom reține, totuși, omorul calificat în 
baza interesului material, chiar dacă nu cu privire la persoana celui ucis exista acest mobil. Într-adevăr, în cazul 
acestor circumstanțe, simpla lor existență este îndestulătoare pentru agravare, fiind irelevant că ele s-au format 
dintr-o greșită reprezentare a realității. 

Legat de efectul circumstanțelor personale, trebuie menționat că acesta trece dincolo de agravarea sau 
atenuarea pedepsei. După cum am văzut, noțiunea de circumstanță, în viziunea art. 50 C.pen., primește valențe 
mai largi, discutând aici chiar și de cauze de neimputabilitate. Astfel, pentru unul dintre participanți, s-ar putea 
ca fapta să nu prezinte elementele unei infracțiuni tocmai în virtutea unei circumstanțe personale. De pildă, 
vârsta sub 14 ani va țintui acțiunea sau inacțiunea în stadiul de faptă prevăzută de legea penală, neputând fi 
caracterizată drept infracțiune. Bineînțeles, efectul se va produce numai cu privire la subiectul care nu a împlinit 
vârsta răspunderii penale. Mai departe, anumite circumstanțe personale califică o anumită infracțiune, subiectul 
urmând să răspundă pentru o variantă agravantă sau atenuantă a acesteia. Prin urmare, reținerea circumstanței 
personale nu va produce efecte doar asupra dozării pedepsei, ci chiar asupra “naturii crimei”143. Astfel, din 
perspectiva unui participant, fapta poate primi o calificare, iar din perspectiva altui participant va putea 
primi o altă calificare. De pildă, dacă autorul lovește victima, ajutat fiind de o persoană care se află în exercițiul 
atribuțiilor de serviciu, fapta lor va fi calificată diferit: autorul va răspunde pentru loviri sau alte violențe, (art. 
193 C.pen.)  în vreme ce complicele va răspunde pentru purtare abuzivă (art. 196 alin. 2 C.pen.).

Același lucru se întâmplă în cazul participării la infracțiunea de ucidere sau vătămare a nou-născutului 
de către mamă. Femeia care ajută la uciderea propriului copil în primele 24 de ore de la naștere, aflată într-o 
stare de tulburare, va răspunde pentru infracțiunea de la  art. 200 alin. (1) C.pen., iar cel care a săvârșit acest 
act va răspunde pentru omor, cu aplicarea agravantei generale de la art. 77 lit. e), dacă a profitat de starea în 
care se afla victima. Astfel, calitatea de mamă (circumstanță personală de individualizare) și starea de tulburare 
(circumstanță personală subiectivă) vor da altă calificare faptei, calificare care va profita numai făptuitorului în 

142 G. Antoniu, Cu privire la reglementarea cauzelor de agravare şi atenuare a pedepselor, în “Revista română de drept”, nr. 
4/1970, p. 53.

143 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 649.
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persoana căruia se găsesc.144 De asemenea, după cum am văzut, unii din participanți vor putea răspunde pentru 
uciderea la cererea victimei (art. 190 C.pen.), în vreme ce alții vor răspunde pentru omor sau omor calificat, în 
funcție de mobilul cu care au acționat.

Trebuie menționat că, deși aparent vorbim de infracțiuni distincte reținute în sarcina participanților 
la aceeași faptă penală, conceptual, vom avea întotdeauna în vedere forme atenuante sau agravate ale aceleiași 
fapte. Uneori această agravare sau atenuare se va regăsi într-o altă incriminare, poate chiar într-o altă secțiune a 
codului, dar asta nu prezintă relevanță. Nu trebuie să uităm că ne aflăm în cadrul participației penale, instituție 
care are la bază unitatea de ilicit penal și principiul accesorialității limitate. Nu este, într-adevăr, nevoie de 
unitate în calificarea juridică, dar fapta ilicită, nucleul participației, trebuie să fie aceeași pentru toți145. În 
funcție de particularitățile fiecăruia dintre subiecți, ea se va modela într-o calificare sau alta146. 

Tocmai de aceea este important – după cum am văzut mai sus – să verificăm în ce măsură, conceptual, 
avem de-a face cu infracțiuni distincte ori cu calificări distincte ale aceleiași fapte penale. Numai în cel din 
urmă caz condiția care reiese din principiul accesorialității limitate (unitatea faptei penale) va fi îndeplinită.147 
Astfel, ca să vedem dacă o anumită calitate a subiectului activ nu duce la o infracțiune sui generis, ci schimbă 
doar calificarea, fiind vorba – de fapt – despre o simplă agravare sau atenuare, vom proceda, în mod cumulativ, 
la următoarele două verificări:

a) în abstract, lipsa circumstanței trebuie să ducă întotdeauna la reținerea “altei infracțiuni”, mai 
grave sau mai puțin grave;

b) atribuirea calității respective duce, prin ea însăși, în mod abstract, la reținerea unei alte infracțiuni, 
mai grave sau mai puțin grave.

Vom lua câteva exemple.
Delapidarea constă în însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori 

pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează (art. 295 C.pen). Observăm 
că, dacă vom adăuga calitatea de funcționar public cu atribuții de gestionare sau administrare subiectului activ 
al furtului (luarea în scopul însușirii al unui bun mobil al altuia), vom obține întotdeauna infracțiunea de 
delapidare. Am fi tentați, așadar, să considerăm delapidarea o formă agravată a furtului, condiția de la a) fiind 
îndeplinită. Totuși, vom merge mai departe și vom vedea că, dacă renunțăm la calitatea de funcționar public cu 
atribuții de gestionare sau administrare, delapidarea nu va deveni întotdeauna furt. Într-adevăr, este posibil ca 
bunul însușit să nu fie unul mobil, situație în care vom avea eventual o gestiune frauduloasă agravată, nicidecum 
un furt. De asemenea, este posibil ca delapidarea să se fi comis prin folosire în scop propriu sau pentru altul 
a bunului, caz în care vom avea un eventual abuz de încredere în lipsa calității. Așadar, simpla renunțare la 
circumstanța personală de individualizare din cadrul delapidării nu duce, în abstract, la reținerea infracțiunii de 
furt, motiv pentru care condiția de la b) nu este îndeplinită.

Mai departe, infracțiunea de la art. 223 C.pen. incriminează fapta celui care pretinde în mod repetat 
favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost 
intimidată sau pusă într-o situație umilitoare. În același timp, un conținut al infracțiunii de folosire abuzivă a 
funcției în scopuri sexuale (art. 299 alin. 2) incriminează pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de 
către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, 
ce decurge din funcția deținută. Așadar, dacă acțiunea de pretindere a unor asemenea favoruri a avut loc în mod 
repetat, iar victima a fost umilită sau intimidată, tot ce diferențiază aceste două infracțiuni constă în calitatea 
subiectului activ: în ipoteza de la art. 223 C.pen. este vorba despre o relație de muncă sau asimilată, subiectul 
activ aflându-se pe poziție de egalitate cu cel pasiv, iar în situația de la art. 299 alin. (2) C.pen. , subiectul activ 
are față de victimă o poziție de autoritate. Observăm, prin urmare, că adăugarea circumstanței personale a 

144 O. Loghin, Sancționarea participanților în cazul pruncuciderii, în “Revista română de drept”, nr.  1/1973, p. 94-95.
145 Astfel, văzând în pruncuciderea din Codul penal anterior o infracțiune autonomă împotriva vieții persoanei, o parte a 

doctrinei considera că a sancționa complicele pentru omor, iar autorul pentru pruncucidere ar contraveni principiului unicității 
ilicitului în participație, lucru de nepermis (I. Dobrinescu, Infracțiunea de pruncucidere, în “Revista română de drept”, nr. 11/1971, 
p. 41). 

146 În sens contrar, în sensul că unicitatea faptei se răsfrânge şi asupra calificării acesteia, G. Bodoroncea, V. Cioclei, ş.a. op cit., 
p. 324.

147 O. T. Gomez Gonzales, op. cit., p. 129.
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poziției de autoritate la infracțiunea de la art. 223 C.pen. va duce întotdeauna la reținerea infracțiunii de la art. 
299 alin. (2). Ca în exemplul de mai sus, și aici este îndeplinită condiția de la punctul a), motiv pentru care am 
fi tentați să tragem aceeași concluzie. Totuși, nici aici simpla renunțare la circumstanță nu duce întotdeauna la 
reținerea infracțiunii de hărțuire sexuală (art. 223 C.pen). Așadar, condițiile de la a) și b) nu sunt îndeplinite 
cumulativ, fiind vorba tot de o infracțiune sui generis.

În sens contrar, purtarea abuzivă, în conținutul de la art. 296 alin. (2) C.pen.,148 se caracterizează prin 
“amenințarea, lovirea sau alte violențe” săvârșite de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Așadar, 
subiectul activ al acestei infracțiuni trebuie să fie o persoană aflată în exercițiul atribuțiilor de serviciu (de 
pildă, un jandarm al unui club de noapte). Ce se întâmplă dacă renunțăm la această calitate a subiectului 
activ și avem în vedere o persoană care nu se află în exercițiul funcției? Vom reține întotdeauna persoanei 
respective infracțiunea de amenințare (art 206 C.pen) sau infracțiunea de loviri sau alte violențe cauzatoare 
de suferințe fizice (193 C.pen). Prin urmare, este îndeplinită condiția de la punctul a). Mai departe, dacă 
subiectului activ al infracțiunii de amenințare sau de loviri și alte violențe vom atribui această circumstanță 
personală de individualizare, vom ajunge întotdeauna, în abstract, la infracțiunea de purtare abuzivă. Fiind 
îndeplinite ambele criterii, putem afirma cu certitudine că purtarea abuzivă  nu este decât o formă agravată a 
infracțiunii de la 193 C.pen. sau 206 C.pen., după caz.

Raportând exemplele de mai sus la problema analizată aici, vedem că instigatorul sau complicele la 
infracțiunile de delapidare va răspunde pentru această infracțiune, iar nu pentru furt, chiar dacă raportat la el 
aceasta ar fi încadrarea incidentă (în concret). La fel, dacă instigatorul are o poziție dominantă față de victimă, 
dar autorul se află pe aceeași poziție cu ea, fiind colegi, iar în urma acțiunilor repetate de pretindere victima 
se simte umilită, atât instigatorul cât și autorul vor răspunde pentru hărțuire sexuală (art. 223 C.pen), fiind 
irelevantă calitatea instigatorului (care, în concret, ar schimba încadrarea juridică pentru el). Totuși, în cazul în 
care o persoană aflată în exercitarea funcției (portarul de mai sus) instigă sau ajută la amenințarea sau lovirea 
subiectului pasiv, autorul va răspunde pentru amenințare, respectiv lovire sau alte violențe, iar instigatorul sau 
complicele va răspunde pentru purtare abuzivă. 

Prin urmare, principiul faptei unice în participație și al accesorialității impun trasarea limitelor de mai 
sus, circumstanțele personale putându-și produce efectele numai în măsura în care le respectă.

S-ar putea ivi în acest context o contradicție. Astfel, prescripția răspunderii penale produce efecte in 
rem. Cu alte cuvinte, termenul de prescripție ar fi unic pentru toți participanții la o faptă penală.149 Contradicția 
este numai aparentă, de vreme ce termenul de prescripție a răspunderii se calculează în funcție de pedeapsa 
prevăzută de lege. Într-adevăr, ca urmare a reținerii unor circumstanțe personale, pedeapsa unuia dintre 
participanți poate primi, în concret, alte limite, dar nu în funcție de acestea se va stabili termenul de prescripție 
incident. Referindu-se la pedeapsa prevăzută de lege, art. 187 C.pen înțelege “pedeapsa prevăzută în textul 
de lege care incriminează fapta săvârșită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere 
sau de majorare a pedepsei.”150 După cum se observă, textul  menționat are în vedere numai circumstanțele 
cu incidență asupra pedepsei, iar nu asupra calificării faptei. Astfel, chiar dacă unele circumstanțe personale 
vor schimba pedeapsa prevăzută de lege (de pildă, beția preordinată va duce la un maxim special mai ridicat), 
ele își vor produce efectele numai printr-o hotărâre definitivă de condamnare, ocazie cu care instanța le va 
reține și le va fructifica. Or, termenul de prescripție a răspunderii se stabilește anterior judecății, la momentul 
comiterii faptei.151 Pe de altă parte, circumstanțele care au incidență în calificarea faptei vor primi relevanță de 
la comiterea ei, nefiind nevoie ca instanța să le constate și să le dea aplicare. 

Prin urmare, termenul de prescripție se va calcula de la momentul comiterii faptei de către autor, 

148 Ca în vechea reglementare, purtarea abuzivă este o infracțiune cu conținuturi alternative (G. Bodoroncea, V. Cioclei, ş.a., op 
cit., p. 658), aşadar fiecare alineat prezintă o infracțiune distinctă, iar nu o modalitate de comitere a aceleiaşi infracțiuni.

149 Ibidem.
150 Tocmai de aceea, sub codul vechi, dacă nu s-ar fi menționat expres că, în cazul minorilor, termenul de prescripție a răspunderii 

penale se reduce la jumătate, acesta ar fi fost calculat în funcție de pedeapsa prevăzută de lege, făcând abstracție de circumstanța 
personală a minorității. Aceasta din urmă fiind valorificată de instanță prin hotărâre judecătorească (limitele de pedeapsă se reduceau 
la jumătate), nu putea avea incidență în stabilirea termenului. Tocmai de aceea a fost nevoie de o mențiune expresă. În prezent, de 
vreme ce răspunderea penală a minorilor se bucură de reglementare proprie, o asemenea mențiune este de la sine înțeleasă. 

151 V.I. Popescu, Prescripția acțiunii penale în cazul infracțiunilor săvârşite în participație, în “Justiţia Nouă”, nr. 7/1966, p. 114.
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indiferent de momentele în care ceilalți participanți își aduc contribuția152, dar durata acestuia se calculează 
în funcție de pedeapsa stabilită de textul care incriminează (califică) fapta. Or, după cum am văzut mai sus, 
în funcție de anumite circumstanțe personale, acesta poate să difere de la un participant la altul. 

2. Răsfrângerea circumstanțelor reale
a) Rațiunea transmiterii
Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în 

care le-au cunoscut sau le-au prevăzut (art. 50 alin. 2 C.pen.). 
Am văzut mai sus ce vom înțelege prin circumstanță reală, motiv pentru care nu vom insista asupra 

acestui aspect aici. Principiul unității faptei în participație și cel al răspunderii subiective impun ca fiecare 
dintre subiecții activi care și-a adus contribuția la comiterea faptei să răspundă numai în măsura în care s-a 
legat subiectiv de ea. După cum vom analiza în continuare, circumstanțele reale gravitează în jurul faptei, în 
sensul de acțiune, act de executare și rezultat. Prin definiție, acest act este străin de participanții secundari, 
după cum este străin și de coautorul care a participat cu un act de executare distinct. Totuși, nu putem uita 
că activitățile lor se împletesc, țintind înspre același rezultat vătămător valorii sociale protejate de normă. De 
aceea, împrejurările care se învârt în jurul actului de executare (comis de altă persoană) le pot fi imputabile dacă 
sunt îndeplinite anumite condiții. 

Două principii ghidează comunicarea circumstanțelor reale, principii pe care urmează să le discutăm. În 
primul rând, direcția de comunicare este întotdeauna de la autor la participantul secundar (b); în al doilea rând, 
răsfrângerea circumstanței are loc într-o manieră subiectivă, fiind nevoie de cunoașterea sau de prevederea ei 
(c).153

b) Circumstanțele reale se răsfrâng de la autor la ceilalți participanți
După cum am menționat, Codul penal actual a introdus în materia participației instituția coautoratului, 

reglementându-l în mod expres. Astfel, codul penal anterior vorbea la art. 23 de participanți, în sensul de 
“autori, instigatori sau complici”. Astfel, autorul era unul dintre participanți. Cât despre reglementarea 
coautoratului, nu s-a simțit necesară, întrucât reglementarea autoratului se aplica și în cazul în care mai multe 
persoane au săvârșit împreună acte de executare.154 Noul cod penal face distincție între autor și participanți, 
socotindu-i pe aceștia din urmă instigatori sau complici. Totodată, reglementează expres și coautoratul, ca 
formă de participație. Totuși, modificările menționate nu schimbă esența participației, având numai menirea de 
a evidenția deosebirea calitativă a contribuției participanților, în sensul că instigatorul și complicele au calitatea 
de participanți la comiterea faptei de către persoana care are calitatea de (co)autor.155

Modificarea menționată mai sus a impus, la rândul ei, schimbarea formulării din articolul care 
reglementează circumstanțele în participație. Astfel, “circumstanțele privitoare la persoana unui participant” 
(art. 28.1) au devenit “circumstanțele privitoare la persoana autorului sau ale unui participant” (art. 50.1), iar 
circumstanțele reale (privitoare la faptă) nu se mai răsfrâng azi “asupra participanților”, ci asupra “autorului și 
a participanților”. 

După cum se observă, formularea textului ar părea că sugerează ideea răsfrângerii circumstanțelor 
reale și de la participanții secundari la autor (“se răsfrâng asupra autorului și a participanților”). Astfel, 
se opune oare codul principiului menționat în doctrină, conform căruia circumstanțele obiective radiază 
în întregul lor numai de la autori la complici (în sensul de participanți, conform codului de azi)?156 Să ne 
imaginăm un exemplu: săvârșirea faptei de către o persoană înarmată constituie o circumstanță agravantă reală 
a infracțiunii de violare de domiciliu, după cum și a infracțiunii de furt. Ce se întâmplă dacă nu autorul este 
înarmat, ci complicele, care stă de pază, autorul cunoscând că participantul are o armă asupra sa? Conform 
formulării din cod, ar părea că circumstanța “persoanei înarmate”, cunoscută fiind, se răsfrânge asupra autorului. 
Mai mult, s-ar putea susține că este relevantă înarmarea subiectului activ, indiferent care dintre ei, iar în virtutea 
art. 174 C.pen., nu se justifică vreo diferențiere, de vreme ce vom înțelege prin săvârșirea unei infracțiuni orice 
formă de participare la comiterea acesteia. 

152 Idem, p. 116.
153 Tr. Pop, op. cit., p. 869.
154 V. Papadopol, Comentariu în T. Vasiliu, G. Antoniu ş.a., Codul penal comentat şi adnotat…, precit., p. 157.
155 G. Bodoroncea, V. Cioclei ş.a., op cit., p. 150.
156 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 640.
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Așadar, art. 50 alin. (2) C.pen. pare să nu stabilească o ierarhie, o transmisiune în aval, ci un circuit, 
o variațiune infinită de relațiuni, ghidate de o singură regulă: cunoașterea sau previziunea. Acest lucru s-ar 
datora faptului că nu vorbim aici de circumstanțe care țin de un participant sau altul, prin urmare nu ar exista o 
radiațiune propriu-zisă de la un făptuitor la altul, ci toate aceste circumstanțe se înglobează în fapta prevăzută 
de legea penală, iar radiațiunea se realizează de la faptă la oricare dintre persoanele care au contribuit la 
realizarea ei. 

Astfel, ar părea că autorul unui furt, câtă vreme știe că paznicul are o armă asupra sa, va răspunde pentru 
furt calificat (art. 228, alin (2) lit. c.). 

Câteva argumente pot fi aduse împotriva acestei viziuni. Astfel, chiar dacă art. 50 alin. (2) C.pen. 
vorbește despre răsfrângerea asupra participanților și asupra autorului (s.n), nu trebuie să uităm că același temei 
legal are în vedere “circumstanțele privitoare la faptă”, în sensul de faptă prevăzută de legea penală157, iar nu de 
infracțiune. Într-adevăr, conform art. 174 C.pen., nu este relevant la care dintre participanți (autor, instigator 
sau complice) ne raportăm când avem în vedere săvârșirea unei infracțiuni, dar este relevant atunci când vorbim 
despre comiterea unei fapte penale. Astfel, fapta prezintă latura obiectivă a infracțiunii, formată din acțiune/
inacțiune (act de executare), rezultat și raportul de cauzalitate dintre cele două. Or, niciun alt participant, 
cu excepția autorului sau coautorului nu va putea, prin unica sa contribuție, să comită fapta prevăzută de 
legea penală, despre care statuează art. 50 alin. (2) C.pen. Desigur, săvârșirea faptei prevăzute de legea penală 
este strâns legată de obiectul ei material, după cum și de subiectul pasiv, motiv pentru care și caracteristicile 
acestora sunt avute în vedere de art. 50 alin. (2) C.pen.

E drept, de cele mai multe ori, circumstanțele constau într-un mod de comitere a faptei (de pildă, prin 
escaladare, de două sau mai multe persoane, prin efracție, prin folosire de calități mincinoase, prin scoaterea 
din funcțiune a sistemului de alarmă, prin folosire de mijloace frauduloase etc) ori într-un atribut al subiectului 
pasiv sau al obiectului material (bun făcând parte din patrimoniul cultural, victima nu a împlinit o anumită 
vârstă ori este o femeie însărcinată etc); la fel, uneori, comiterea faptei se cere a fi realizată la un anumit moment 
(de pildă, în timpul nopții sau în timp de război). Fără putință de tăgadă că numai actul autorului va putea ivi 
asemenea circumstanțe: este nevoie de un act de executare pentru a discuta de o anumită modalitate a acestuia 
(de pildă, furtul prin escaladare se referă la executarea furtului într-o anumită manieră). De asemenea, nu putem 
vorbi de un subiect pasiv și cu atât mai puțin de un obiect material în lipsa unui act de executare, așadar nu se 
va ajunge la verificarea atributelor acestora decât în urma activității (co)autorului. Pe același raționament, nu 
este relevant dacă actul de înlesnire sau de instigare a avut loc în timp de noapte sau de război, ci tot la actul 
de executare ne vom raporta.158. 

La fel trebuie să stea lucrurile și atunci când circumstanța reală constă într-o anumită postură sau poziție 
pe care o prezintă subiectul activ, atunci când comite fapta (de pildă, persoană înarmată, mascată, deghizată 
sau travestită). Aceste împrejurări, deși au în vedere persoana făptuitorului, nu sunt circumstanțe personale de 
individualizare, deoarece nu au în vedere o anumită calitate, ci – în fapt – o modalitate de comitere, o înlesnire 
a atingerii rezultatului. Astfel, “comiterea faptei” în sens de acțiune – rezultat – raport de cauzalitate o vom 
raporta și la aceste circumstanțe, fiind nevoie ca executantul să fie cel mascat, cel travestit sau cel înarmat. 

Până la urmă, alternativa ar duce la consecințe absurde. De pildă, să ne imaginăm ipoteza în care o 
persoană, cu ocazia sărbătorii de Haloween, mascată fiind, instigă pe o alta să comită în ziua următoare un furt 
dintr-o anumită locuință. Ar fi absurd să se răsfrângă circumstanța persoanei mascate autorului numai pentru 
că a avut-o instigatorul. Chiar dacă actele sale sunt mai apropiate de cele de executare, același raționament 
trebuie să fie valabil și în privința complicelui. 

Mai mult, la concluziile de mai sus ne ghidează chiar principiul accesorialității limitate, după care 
trebuie să marșeze răspunderea participantului. Astfel, spuneam mai sus că elementele de tipicitate trebuie 
doar cunoscute sau prevăzute și acceptate de participant, nu trebuie să fie întrunite cu privire le el. Astfel, 
elementele de tipicitate (groso modo, circumstanțe reale) se vor transmite mereu de la autor la participantul 
secundar. La fel se întâmplă și în cazul circumstanțelor transmisibile (reale) care vor tranzita tot de la autor la 
ceilalți participanți și tot sub rezerva unei legături subiective față de aceștia din urmă.159 Am văzut că momentul 

157 V. Dongoroz ş.a., Explicații…, precit., p. 200.
158 V. Papadopol, Comentariu în T. Vasiliu ş.a. op cit., p. 202, Tr. Dima, op. cit., p. 420.
159 O. T. Gomez Gonzales, op. cit., p. 131.
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și locația comiterii ne vor fi oferite de actul (co)autorilor. La fel, calificarea faptei din rațiuni care țin de 
circumstanțe reale se va face tot prin raportare la actele acestora.

În acest caz, ce se va răsfrânge, conform art. 50 alin. (2), asupra autorului? 
După cum am anticipat, articolul se leagă de instituția participației, primind aplicare atunci când la 

săvârșirea faptei au contribuit mai multe persoane. Pentru situația în care numai o persoană a săvârșit fapta, ne 
vom prevala, cu privire la chestiunea analizată, de art. 30 alin. (3) C.pen. 

Observăm că art. 50 alin. (2) C.pen. are aplicabilitate numai în cazul în care vorbim de o formă sau 
alta de participație. Menționându-se coautoratul ca una dintre aceste forme de participație, se poate ajunge 
la ipoteza în care o anumită circumstanță reală să fie legată de actul de executare al unuia dintre coautori. În 
asemenea situație, ea se va transmite și celuilalt, în măsura în care a fost cunoscută sau prevăzută de acesta. De 
pildă, dacă numai unul dintre coautori a comis fapta prin escaladare, iar celălalt nu cunoaște și nu prevede acest 
lucru, fapta nu va constitui furt calificat pe acest temei pentru cel din urmă. În caz contrar, va constitui. Nu 
putem fi de acord cu susținerea că asemenea circumstanțe ar radia doar de la autor la participanții secundari, iar 
nu și de la un coautor la altul.160 O asemenea distincție nu se justifică sub formularea textului de azi. 

Așadar, “răsfrângerea” circumstanțelor asupra autorului nu se realizează de la un participant 
(instigator sau complice), ci pur și simplu de la ambianța faptei. Nu este vorba aici, de fapt, despre o 
răsfrângere propriu-zisă, ci despre legătura subiectivă dintre executant și circumstanță, legătură despre care 
am vorbit mai sus. 

În materia participației, art. 50 alin. (2) C.pen. ar fi trebuit să aibă în vedere coautorul, iar nu autorul. 
Asta pentru că numai în ipoteza coautoratului (fiecare subiect participând cu act de executare) circumstanțele 
încalcă regula avalului, putând radia de la oricare dintre participanți înspre oricare altul. 

De vreme ce art. 50 alin. (2) C.pen. nu se poate referi la reținerea circumstanței reale în persoana 
autorului, domeniul fiind avut în vedere de art. 30 alin. (3) C.pen., trebuie să tragem concluzia că formularea 
legiuitorului este deficitară, iar articolul ar fi trebuit să sune în felul următor: “circumstanțele privitoare la faptă 
se răsfrâng asupra coautorului și a participanților”. 

c) Circumstanțele reale se răsfrâng numai în măsura în care au fost cunoscute sau prevăzute
După cum am văzut, principiul răspunderii subiective ghidează dreptul penal. Astfel, nu doar că 

rezultatul unei fapte penale trebuie să fie legat din punct de vedere subiectiv de actul făptuitorului, dar orice 
formă de agravare a răspunderii va urma același regim. Mai mult, după cum vom vedea, principiul menționat 
își produce efectele și în ipoteza transmisiunii de la coautor la coautor sau la participanți a circumstanțelor reale 
agravante. În acest sens, nu ajunge ca ele să existe obiectiv pentru a repercuta și asupra celorlalți, ci trebuie să 
fie cunoscute sau prevăzute.161 

În cele ce urmează, vom încerca să deslușim ce s-a dorit prin formularea “cunoscute sau prevăzute”. Astfel, 
trebuie să vedem prin ce se diferențiază, în concret, prevederea de aici de cea care are în vedere elementul subiectiv 
cerut pentru reținerea unei circumstanțe (art. 30 alin. 3 C.pen.). De asemenea, vom avea în vedere elementul 
subiectiv cerut pentru îndeplinirea tipicității formelor de participație: coautorat, instigare și complicitate. 

Am menționat mai sus că domeniile de aplicabilitate ale art. 50 alin. 2 și art. 30 alin. (3) C.pen. 
diferă. Astfel, cel din urmă s-ar referi la reținerea unei anumite circumstanțe agravante (reale sau personale 
de individualizare), în vreme ce primul privește răsfrângerea circumstanțelor reale de la un coautor la 
altul sau de la (co)autor la participanții secundari. Cu prilejul analizei cerinței subiective pentru reținerea 
circumstanțelor agravante, am ajuns la concluzia că, în cazul infracțiunilor intenționate, pentru agravarea lor în 
baza unor circumstanțe se cere intenție (directă sau indirectă) cu privire la acestea.

Datorită formulării (“cunoscute sau prevăzute”) s-ar putea înțelege că răsfrângerea circumstanțelor reale 
este posibilă și numai atunci când față de ele poziția subiectivă a participantului este reprezentată de culpă cu 
prevedere. Într-adevăr, art. 16 alin. (4) C.pen menționează că fapta se comite din culpă atunci “când făptuitorul 
prevede (s.n.) rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce”. Art. 50 
alin. (2) nefăcând nicio distincție, am putea fi tentați să credem că răsfrângerea va avea loc numai în baza 
prevederii, fie ea componentă a intenției directe, eventuale sau chiar a culpei cu prevedere. O asemenea 

160 I. Tanoviceanu, op. cit., p. 640.
161 M. A. Pasamar, op. cit., p. 121 şi urm.
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concluzie este eronată.
Astfel, am văzut mai sus că pentru reținerea unei circumstanțe agravante autorului, este nevoie de 

intenție directă sau eventuală, culpa cu prevedere fiind exclusă. Deși formularea textului diferă aici, ar fi lipsit 
de coerență să procedăm altfel atunci când la comiterea faptei au participat mai multe persoane. Mai mult, dacă 
autorului (care are cea mai importantă contribuție la săvârșirea faptei) nu i se va putea reține agravarea decât 
în baza intenției, ar fi oarecum ilogic să acceptăm o formă a vinovăției mai puțin gravă în cazul participanților 
secundari. 

Totuși, trecând peste argumentele de coerență și echitate, se poate observa că atât instigarea cât și 
complicitatea la o faptă prevăzută de legea penală se comit cu intenție directă sau indirectă.162 Așadar, 
răspunderea penală a participanților va fi influențată de aceste circumstanțe numai în măsura în care sunt 
îndeplinite cerințele subiective ale formei de participație.163 

Altfel spus, atât cunoașterea, cât și prevederea despre care face vorbire art. 50 alin. (2) C. pen. va 
trebui să le analizăm prin prisma cerinței subiective din textele care incriminează formele de participație. 
Determinarea sau înlesnirea trebuie să vizeze nu doar fapta prevăzută de legea penală, ci și toate împrejurările 
care ar putea să o agraveze, altminteri acestea nu pot fi reținute în sarcina participantului.164 Într-adevăr, odată 
dovedită cunoașterea, elementul subiectiv al intenției reiese în mod evident: de vreme ce complicele, de pildă, 
cunoaște că autorul săvârșește o anumită faptă într-o împrejurare care o agravează și totuși înlesnește săvârșirea 
acesteia, este clar că dorește sau cel puțin acceptă respectiva agravare. Prin urmare, neclaritățile care s-ar putea 
ridica au în vedere numai elementul previziunii din textul care reglementează răsfrângerea.

Dacă în cazul art. 30 alin. (3) C.pen. ne raportam la fapta intenționată comisă de autor, aici ne 
raportăm la forma de participație. Într-adevăr, modalitățile de participație prezintă ele însele fapte 
incriminate în partea generală, iar aceste fapte nu pot fi comise decât cu intenție directă sau indirectă.165 
Rațiunile pentru care ceream aceeași formă de vinovăție pentru reținerea circumstanței agravante în sarcina 
autorului vor subzista și în ipoteza transmisiunii ei. De altfel, deși textele au în vedere domenii de incidență 
oarecum diferite, ele dictează aceeași regulă: valorificarea circumstanțelor (fie ele în mod direct sau prin ricoșeu) 
are la bază intenția166. Poate de aceea ar trebui să se pună semnul echivalenței între ele, făcându-se vorbire atât 
la art. 30 alin. (3) C.pen., cât și la art. 50 alin. (2) C.pen. despre cunoaștere sau prevedere ca factor al intenției.167 
În acest caz, s-ar curma orice fel de incertitudine care ar putea surveni din pricina formulării.

Trebuie menționat că reglementarea din dreptul spaniol nu menționează la art. 65 alin. (2) decât 
cunoașterea. Totuși, doctrina a avut în vedere faptul că uneori aportul participantului nu este adus concomitent 
cu actul de executare, putând fi și anterior, iar cunoașterea trebuie să aibă loc la momentul în care fiecare subiect 
își aduce contribuția.168 Din acest motiv, “cunoașterea” despre care face mențiune textul lor de lege va trebui 
să se înfățișeze uneori ca o reprezentare a posibilității ivirii unei circumstanțe reale. Altfel spus, o modalitate 
a cunoașterii poate fi prevederea. Mai departe, un asemenea element intelectiv nu este suficient, art. 65 alin 
(2) impunând și un element volitiv în ceea ce privește circumstanța, pentru a i se putea imputa participantului 
în cele din urmă.169 Tocmai de aceea, cunoașterea și prevederea vor reprezenta numai o parte din cerințele 
impuse de art. 50 alin (2) C.pen. pentru răsfrângerea circumstanței, în sensul de element intelectiv al intenției. 
Elementul volitiv, care rezultă implicit din reglementarea participației, va consta aici cel puțin în acceptarea 
ivirii circumstanței (intenție eventuală), niciodată culpă cu prevedere.

Bineînțeles, odată ce s-a dovedit prevederea circumstanței, intenția va fi prezumată relativ, având în 
vedere că autorul (în caz de art. 30 alin. 3 C.pen) a trecut la executarea faptei, iar participantul (în caz de 

162 Pentru complicitate cu intenție indirectă, a se vedea Trib. Suprem al RPR, col. Pen, dec. nr. 1882 din 7 septembrie 1957 cu 
nota aferentă, în “L.P.”, nr. 6/1958, p. 65.

163 S. Feller, Principiile dreptului penal, în “Justiţia Nouă”, nr. 6/1960, p. 1000.
164 V. Papadopol, în T. Vasiliu ş.a. Codul penal…, precit., p. 201.
165 M. A. Pasamar, op. cit., p. 386, în sensul că trebuie să ne raportăm la intenția cerută pentru participație, în general.
166 În sens contrar M. Zolyneak, Aspecte ale coautoratului şi ale complicității în literatura şi practica judiciară penală, în 

“Dreptul”, nr. 1-2/1990, p. 71. Autoarea susține că actualul art. 50 alin. (1) ar trebui extins prin interpretare şi la forma de vinovăție a 
culpei cu prevedere. 

167 V. Papadopol, Unele observații cu privire la sancționarea tăinuitorilor şi favorizatorilor, în “L.P.”, nr. 5/1957, p. 550.
168 M. A. Pasamar, op.cit. p. 129.
169 Idem, op. cit., p. 386.
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art. 50 alin. 2 C.pen.) a determinat sau a înlesnit totuși săvârșirea ei. În doctrină s-a făcut această discuție 
cu privire la actele de ajutor.170 Astfel, dacă subiectul va pretinde că, deși a cunoscut acțiunea autorului și a 
întreprins acte specifice complicității, el totuși nu a acceptat rezultatul și a sperat că nu se va produce, va trebui 
să prezinte instanței dovezile din care rezultă absența acceptării producerii rezultatului. Mergând mai departe, 
în cazul în care același subiect prevede că autorul/coautorul va comite fapta în anumite circumstanțe agravante, 
ajutând totuși la atingerea rezultatului, va trebui să demonstreze că el nu a acceptat survenirea respectivelor 
circumstanțe. 

Speranța nudă că autorul sau coautorul nu va comite fapta în anumite împrejurări agravante nu 
disculpă participantul secundar. El trebuie să probeze temeiurile care l-au determinat să creadă că survenirea 
circumstanţelor prevăzute nu va avea loc.171 Ținând seama că participantul a trecut la înfăptuirea elementului 
material descris la art. 46 alin. (2), art. 47. sau art. 48 C.pen., proba unui asemenea temei ar fi greu de realizat.

O discuție interesantă pare să ivească distincția între circumstanțe care doar agravează o faptă tipică și 
circumstanțe care transformă o faptă tipică simplă în una complexă. Din prima categorie face parte, de pildă, 
furtul calificat comis într-un mijloc de transport în comun (art. 229 alin. 1 lit. a C.pen), iar din a doua ar face 
furtul calificat comis prin violare de domiciliu (art. 229 alin. 2 lit. b C.pen). Având în vedere că în cazul din 
urmă circumstanța este ea însăși o infracțiune - pe care legiuitorul a asimilat-o alteia și a creat o infracțiune 
complexă - s-ar putea punea ridica un dubiu asupra cărui text de lege reglementează elementul subiectiv. 

Mai precis, dacă vom considera că aici circumstața prezintă chipul unei fapte tipice, trebuie să admitem 
că i se va aplica art. 16 C.pen, care reglementează vinovăția care trebuie să lege elementul obiectiv al faptei de 
făptitor. Mai precis, în ipoteza unei atare circumstanțe, s-ar admite numai o legătură subiectivă care să conste 
în intenție, după cum dictează art. 16 alin. 6 C.pen. În schimb, în ipoteza unei circumstanțe reale care nu ia 
chipul unei fapte tipice, s-ar putea considera aplicabil art. 50 alin. 2. Aceasta este doar o falsă problemă. Mai 
precis, distincția nu s-ar purta între art. 16 și art. 50 alin. 2, ci între art. 16 și art. 30 alin. 3 C.pen, iar aceste 
două articole dictează același lucru sub aspectul avut aici în vedere. Ambele texte presupun intenția directă sau 
indirectă, drept regulă, atât în cazul formei de bază, cât și în forma agravată.

Într-adevăr, după cum menționam mai sus, distincția trebuie făcută nu în funcție de natura circumstanței 
reale, ci în funcție de planul în care ne aflăm. Mai precis, art 50 alin. 2 se va aplica numai în caz de răsfrângere, 
după cum dictează însuși textul. Indiferent dacă vorbim de o circumstanță  simplă sau complexă, reținută la 
autor, ea se va răsfrânge la autor prin prisma art. 50 alin. 2 C.pen. Bineînțeles, rațiunile pentru care am stabilit 
deja că prevederea despre care vorbește acest artico nu este compatibilă decât cu intenția directă sau indirectă 
rămân valabile. 

170 I. Dobrinescu, Elementul subiectiv la complicitate, în “Justiţia Nouă”, nr. 3/1961, p. 510.
171 F. Streteanu, Tratat…, precit., p. 237-238.
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abstract
Taking into consideration the fact that Admission of Guilt Agreement represents one of the main innovations 

introduced by the new Criminal Code of Procedure, the author aims to analyze how this institution has been 
implemented in our legal system.

Because it is a new institution in Romanian criminal trial, we will try a detailed analysis of the main issues 
which have created non-unitary interpretations.

Last but not least, we will try to reflect the particularities of this institution through jurisprudence.
Keywords: prosecutor, defendant, agreement, plea bargain, special procedure, simplified procedure.

rezumat
Având în vedere faptul că Acordul de recunoaștere a vinovăţiei reprezintă una dintre marile inovaţii aduse 

de noul Cod de procedură penală, autorul își propune să analizeze modul în care a fost implementată această instituţie 
în sistemul nostru de drept.

Întrucât este o instituţie nouă în procesul penal român, vom încerca o analiză detaliată a principalelor aspecte 
care au creat interpretări neunitare.

Nu în ultimul rând, vom încerca să reflectăm particularităţile acestei instituţii și prin intermediul jurisprudenţei.
Cuvinte cheie: procuror, inculpat, acord, recunoașterea vinovăţiei, procedură specială, procedură simplificată.
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 I. INTRODUCERE
Acordul de recunoaștere a vinovăţiei este o procedură specială nouă în sistemul de drept procesual penal 

român. Această instituţie a fost introdusă în sistemul nostru de drept odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod 
de procedură penală, la 1 februarie 2014. 

În acest articol ne propunem, în primul rând, să analizăm aspectele generale ce ţin de instituţia acordului 
de recunoaștere a vinovăţiei, iar în al doilea rând, dorim să subliniem acele particularităţi ale instituţiei care, 
datorită modului în care au fost reglementate, au creat în doctrină mai multe orientări.

Cu privire la structura acestui articol, mai întâi am făcut o prezentare succintă a sistemului din care 
provine această procedură, ce conţine elemente de justiţie negociată. Ulterior, am prezentat desfășurarea acestei 
proceduri în faza de urmărire penală. Subliniem că faza de urmărire penală reprezintă cadrul procesual în care 
se poate uza de această procedură specială. Astfel, am analizat aspecte ce ţin de titularii acestei proceduri, de 
condiţiile ce trebuiesc a fi îndeplinite pentru ca acordul de recunoaștere a vinovăţiei să fie încheiat în mod 
valabil, cât și aspecte care vizează obiectul acordului de recunoaștere a vinovăţiei, forma și conţinutul acestuia. 
În continuare, am făcut referire la procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăţiei în faza de judecată. 
În principal, am avut în vedere acele aspecte ce ţin de competenţa instanţei de judecată, de modul în care se 
desfășoară procedura în faţa instanţei sesizate cu un acord de recunoaștere a vinovăţiei. Totodată, am prezentat 
soluţiile pe care instanţa de judecată este îndreptăţită să le pronunţe. Întrucât sentinţa prin care se pronunţă 
instanţa de fond nu este definitivă, o secţiune am dedicat-o căii de atac ce poate fi exercitată împotriva sentinţei 
pronunţate de prima instanţă, apelul.

 II. JUSTIŢIE NEGOCIATĂ
Noul Cod de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările aduse de Legea 

255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010, a introdus în cadrul Titlului IV, Capitolul I, art. 478-
488, o nouă procedură specială, sub denumirea de „Acordul de recunoaștere a vinovăţiei”. Această procedură 
specială nu reprezintă o creaţie a legiuitorului român, fiind o procedură specială cunoscută și în alte legislaţii.

Din punct de vedere istoric, această instituţie este legată de sistemele juridice de tip acuzatorial2. 
În sistemul procesual adversial, „fiecare dintre părţile care se confruntă într-un proces penal este deţinătoarea 
propriului adevăr, pe care încearcă să-l impună în urma unei confruntări corecte”3. Mai mult, în sistemul 
adversial, „adevărul judiciar, reconstituit în urma administrării probelor în cadrul unui proces penal, poate 
fi diferit de adevărul obiectiv”4, spre deosebire de sistemul continental, unde „adevărul judiciar trebuie să fie 
identic cu adevărul obiectiv, real”5. 

Negocierea vinovăţiei este specifică sistemelor de common law, sub denumirea de plea-bargaining/
negocierea pledoariei6. Aceasta a fost definită ca fiind acea procedură prin care „un acuzat într-un proces penal 
renunţă la dreptul său la judecată, pledând vinovat în schimbul reducerii capetelor de acuzare sau a diminuării 
sancţiunii incidente”7, aceasta neimplicând însă renunţarea la anumite garanţii specifice.

2 V. Puşcaşu, Negocierea vinovăţiei în procesul penal modern, în  „Caiete de Drept Penal”, nr. 1/2010, p. 21. 
3 C. Ghigheci, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 22. 
4 Idem, pp. 21-22.  
5 Idem, p. 21. 
6 V. Puşcaşu, op. cit., p. 22. 
7 J.R. Acker, D.C. Brody, Criminal Procedure, A Contemporary Perspective, Jones and Bartlett, Sudbury, 2004, p. 482, în V. 

Puşcaşu, op. cit., p. 22. De asemenea, această procedură a fost definită şi ca fiind una care „presupune o stabilire în mod pragmatic 
a resonsabilităţii penale a unei persoane pentru comiterea uneia sau mai multor infracţiuni, în sensul în care atât acuzarea, cât şi 
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Din punct de vedere juridic, această procedură a fost consacrată prin cazul Brady c. Statelor Unite 
ale Americii, în anul 1970, unde Curtea Supremă de Justiţie a reţinut că această procedură prezintă avantaje 
pentru toate părţile implicate în proces8.

În prezent, instituţia este reglementată și în Franţa (Comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité)9, Italia (Patteggiamento)10, Germania (Verständigung im Strafverfahren)11 și nu numai. 

Pentru introducerea acestei proceduri speciale în C.proc.pen., legiuitorul s-a inspirat, după cum se 
menţionează în Expunerea de motive a Legii nr. 135/2010 privind C.proc.pen., din sistemul francez și german, 
adaptând procedura la sistemul nostru de drept, scopul acestei proceduri constând, în principal, în celeritatea 
procedurii, diminuarea costurilor, cât și în simplificarea activităţii din cursul urmăririi penale.

Cu toate că are un caracter de noutate în sistemul nostru de drept, legiuitorul român nu a oferit o 
definiţie12 acestei proceduri. Totuși, în doctrină, a fost definită ca fiind „o procedură judiciară simplificată prin 
care inculpatul renunţă la dreptul său de a nu se autoincrimina și de a avea parte de judecarea sa în faţa unei 
instanţe, procedură ce presupune înţelegerea prealabilă în acest sens cu procurorul de caz”13 sau ca „o înţelegere 
între inculpat și procuror, prin care primul își recunoaște vinovăţia și acceptă aplicarea unei sancţiuni penale, 
iar cel din urmă este de acord cu aplicarea unei pedepse într-un fel, cuantum și formă de executare acceptabile 
pentru inculpat”14.

În ceea ce privește natura juridică, sub aspect material, Acordul de recunoaștere a vinovăţiei este o 
convenţie încheiată între procuror și inculpat, prin care acesta din urmă își recunoaște vinovăţia în schimbul 
unor avantaje, iar din punct de vedere procesual este un mod de sesizare a instanţei de judecată. Considerăm 
că acest ultim aspect rezultă și din dispoziţiile art. 481 alin. (2) C.proc.pen., conform căruia: „În situaţia în care 
se încheie acord de recunoaștere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmește rechizitoriu cu privire la inculpaţii 
cu care a încheiat acord.”

Nu în ultimul rând, menţionăm că procedura privind Acordul de recunoaștere a vinovăţiei este o 
procedură specială15. În doctrină, sintagma „proceduri speciale” a fost definită ca reprezentând „modalităţi 
de desfășurare a procesului penal, diferite de procedura obișnuită, constituite dintr-un complex de norme cu 
caracter complementar și derogatoriu, ceea ce presupune că, în cazul aplicării lor, procesul penal se desfășoară 
după normele comune numai în măsura în care nu există dispoziţii speciale, care au prioritate”16. Astfel, 
constatăm că această procedură cuprinde reguli specifice, derogatorii de la regulile de drept comun, însă se 
completează cu acestea din urmă, în măsura în care această procedură nu reglementează anumite aspecte, 
nu cuprinde dispoziţii speciale, care au prioritate, iar aspectele reglementate de procedura obișnuită nu sunt 
contrare dispoziţiilor consacrate procedurii speciale.

apărarea, ţinând cont de circumstanţele concrete, ajung la o înţelegere reciproc avantajoasă, pe care ulterior o supun aprobării instanţei 
de judecată, dispensând astfel sistemul judiciar de efectuarea unei judecăţi adjudicative, după procedura clasică”. În acest sens, a se 
vedea L. A. Lascu, Aspecte referitoare la aplicarea procedurii „Plea agreement” în jurisprudenţa instanţelor penale internaţionale, în 
„Dreptul”, nr. 4/2014, p. 186. 

8 I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 468.
9 Art. 4957- 49516 C.proc.pen. francez.
10 M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 117; Art. 444- 448 

C.proc.pen. italian - Applicazione della pena su richiesta delle parti.
11 M.M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 109; Art. 257c C.proc.pen. german. 
12 Spre exemplu, în C.proc.pen. a Republicii Moldova, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este definit ca fiind, conform art. 

504 alin. (1): „O tranzacţie încheiată între procuror şi învinuit sau, după caz, inculpat, care şi-a dat consimţământul de a-şi recunoaşte 
vina în schimbul unei pedepse reduse.”

13 M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 26.
14 P. Buneci (coord.), G. Şerban, I. Ciolcă, I. Dragnea, A. Vasilache, S. Creţu, A. Pichler, I. Vasilache, V. Stoica, D. Tiţian, M. 

Jiganie-Şerban, Noul Cod de procedură penală. Note, Corelaţii, Explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014, p. 575.
15 În doctrină, procedurile penale speciale au fost clasificate în funcţie de mai multe criterii. Astfel, în funcţie de obiectul 

cauzelor penale, există proceduri speciale propriu-zise şi proceduri speciale auxiliare, iar în funcţie de actul normativ care le 
reglementează, vorbim despre proceduri prevăzute în Codul de procedură penală şi despre proceduri prevăzute în legi speciale. În 
acest sens, a se vedea, pe larg, I.  Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, Bucureşti, 1997, p. 694. 

16 G. Theodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, vol. I, Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi, 1971, p. 335.
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III.  ACORDUL DE RECUNOAŞTERE  A VINOVĂŢIEI ÎN FAZA DE URMĂRIRE  
PENALĂ

1. Titulari 
Iniţiativa încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăţiei poate aparţine, pe de o parte, procurorului, 

iar pe de altă parte, inculpatului. În ceea ce îl privește pe avocatul inculpatului, spre deosebire de alte legislaţii17, 
C.proc.pen. nu conţine o reglementare care să îi confere și acestuia posibilitatea de a avea o astfel de iniţiativă.

a) Procurorul
O întrebare esenţială care apare în acest context este care procuror are posibilitatea de a încheia un 

asemenea acord. Suntem de părere și noi, astfel cum s-a apreciat în literatura de specialitate, că această oportunitate 
îi este conferită procurorului de caz, adică procurorului care instrumentează cauza penală în ipotezele în care 
urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de acesta sau procurorului care supraveghează desfășurarea 
urmăririi penale când efectuarea urmăririi penale este dată prin lege în competenţa organelor de cercetare 
penală18.

În primul rând, considerăm că procurorul îi poate propune inculpatului încheierea unui acord de 
recunoaștere a vinovăţiei. În literatura juridică de specialitate se apreciază că procurorul îi va face inculpatului 
o astfel de propunere atunci când dispune de un material probator solid din care reiese în mod evident că 
inculpatul a săvârșit o anumită infracţiune, dublat de „o convingere personală, intimă și exactă”19. Mai mult, 
la momentul la care procurorul dorește iniţierea unei asemenea proceduri, acesta ar trebui să ţină seama și de 
comportamentul inculpatului cu privire la prejudiciul care a fost cauzat prin săvârșirea infracţiunii20.

Din punctul nostru de vedere, inculpatul nu este obligat să accepte propunerea procurorului de a 
încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei, în măsura în care nu dorește să recunoască fapta comisă și să 
accepte încadrarea juridică dată faptei prin ordonanţa de punere în mișcare a acţiunii penale. Drept urmare, 
apreciem că inculpatul are posibilitatea de a recurge la această procedură specială sau de a parcurge pașii 
obișnuiţi ai procesului penal.

În al doilea rând, procurorul are posibilitatea de a accepta încheierea  unui acord de recunoaștere a 
vinovăţiei, în măsura în care iniţiativa recurgerii la această procedură specială aparţine inculpatului. Cu 
privire la acest aspect, în literatura juridică de specialitate s-a pus întrebarea dacă procurorul poate reveni 
asupra deciziei sale, răspunsul fiind unul pozitiv, momentul final până la care procurorul își poate schimba 
decizia fiind reprezentat de momentul semnării acordului21.

În al treilea rând, apreciem că procurorul este îndreptăţit să respingă solicitarea inculpatului de a 
încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei. Acest refuz urmează a se materializa într-o ordonanţă22. 

b) Inculpatul 
Cel de-al doilea titular al încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăţiei este inculpatul23. La fel ca 

17 Spre exemplu, conform art. 504 alin. (1) din C.proc.pen. a Republicii Moldova, „Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
poate fi iniţiat de învinuit, inculpat şi apărătorul său”.

18  M.  Pascu, T. Manea, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 46. 
19 A. Roman, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi implicaţiile sale în procesul penal român, în „Dreptul”, nr. 9/2014, p. 177.
20  I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 483. 
21 A. V. Iugan, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015,  p. 66. Mai mult, s-a apreciat că 

procurorul poate reveni asupra deciziei sale şi în măsura în care nu este de acord cu limitele pe care le-a stabilit procurorul ierarhic 
superior, putând astfel întrerupe procedura de negociere. În acest sens, a se vedea G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), A. Andone-
Bontaş, G. Bodoroncea, M. Bulancea, V. Constantinescu, D. Grădinaru, C. Jderu, I. Kuglay, C. Meceanu, L. Postelnicu, I. Tocan, A. R. 
Trandafir, Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 1219. 

22  În acest sens s-a decis în cadrul întâlnirii procurorilor şefi de secţie de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi a parchetelor de pe lângă tribunale, din data de 14-15 mai 2015, p. 26. Documentul este  disponibil online 
pe adresa http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta%20intalnire%20practica%20neunitara%20procurori%20sefi%20sectie%20
UP%2014-15%20mai%202015.pdf (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016). În acest context, în literatura de specialitate 
s-a pus întrebarea dacă inculpatul ar putea ataca această ordonanţă a procurorului, în baza art. 339 C.proc.pen., apreciindu-se că, 
în principiu, răspunsul trebuie să fie unul negativ, dar că, prin excepţie, procurorul ierarhic superior ar putea să cenzureze refuzul 
procurorului de caz pentru aspecte de legalitate. În acest sens, a se vedea A. V. Iugan, op cit., pp. 66-67. 

23 În literatura de specialitate se apreciază că exteriorizarea voinţei inculpatului poate îmbrăca forma unei cereri scrise sau a 
unei solicitări orale, situaţie în care aceasta va fi consemnată într-un proces verbal. În acest sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
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și procurorul, apreciem că acesta24 poate avea iniţiativa recurgerii la această procedură specială, după cum 
poate accepta sau refuza o astfel de iniţiativă venită din partea procurorului. 

În această împrejurare, se ridică întrebarea de a ști care este momentul la care inculpatul trebuie să 
cunoască faptul că poate uza de această procedură specială. În ceea ce ne privește, suntem de părere că răspunsul 
la această întrebare este oferit de art. 108 alin. (4) C.proc.pen., conform căruia „Organul judiciar trebuie să 
aducă la cunoștinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare 
a recunoașterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute 
de lege, ca urmare a recunoașterii învinuirii”. Întrucât legiuitorul folosește noţiunea de „posibilitate”, se pune 
întrebarea dacă această posibilitate oferită inculpatului reprezintă sau nu un drept al acestuia. În literatura 
juridică de specialitate25 se susţine că încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăţiei reprezintă un drept al 
inculpatului. În susţinerea acestui punct de vedere se pornește de la premisa că, potrivit art. 83 lit. h) C.proc.
pen., inculpatul are și alte drepturi prevăzute de lege, enumerarea de la art. 83 nefiind limitativă. Mai mult, 
conform lit. g)1 al aceluiași articol, inculpatul are, totodată, și dreptul de a fi informat cu privire la drepturile 
sale, aceste dispoziţii urmând a se completa cu cele prevăzute de art. 108 alin. (4) C.proc.pen., potrivit cărora 
inculpatul va trebui să fie informat, în cursul urmăririi penale, cu privire la oportunitatea de a încheia un acord 
de recunoaștere a vinovăţiei.

Un aspect ce ridică un semn de întrebare este terminologia folosită de legiuitor în acest context, în 
condiţiile în care acesta folosește noţiunea de „posibilitate”, iar nu pe cel de „drept”. Noi suntem însă de 
părere că această terminologie trebuie interpretată în sensul că inculpatul are dreptul de a iniţia încheierea 
unui acord de recunoaștere a vinovăţiei, iar nu de a-l încheia, având în vedere faptul că acordul se încheie 
între acesta și procuror, fiind deci, necesar ca procurorul să dorească, la rândul său, încheierea unui acord de 
recunoaștere a vinovăţiei26.

Tototdată, considerăm că și procurorul poate refuza să dea curs solicitării inculpatului de a încheia 
un acord de recunoaștere a vinovăţiei. Apreciem, în consens cu opinii care au fost exprimate în literatura de 
specialitate27, că factori precum hotărârea inculpatului de a coopera la efectuarea urmăririi penale, atitudinea sa 
faţă de fapta săvârșită, natura și gravitatea infracţiunii săvârșite și nu numai, ar putea fi luaţi în considerare în 
luarea deciziei procurorului de a accepta o astfel de iniţiativă venită din partea inculpatului.

2. Condiţii 
Subliniem încă de la început faptul că, în analiza condiţiilor necesare încheierii unui acord de recunoaștere 

a vinovăţiei nu ne vom raporta strict la art. 480 C.proc.pen., a cărui denumire marginală este „Condiţiile 
încheierii acordului de recunoaștere a vinovăţiei”.

a) Să fie pusă în mișcare acţiunea penală
Acordul de recunoaștere a vinovăţiei nu se poate încheia oricând în faza de urmărire penală, ci doar 

dacă anterior a fost pusă în mișcare acţiunea penală. În consecinţă, doar inculpatul poate încheia un asemenea 
acord, această posibilitate nefiind acordată și suspectului. Noi considerăm întemeiată această opţiune a 
legiuitorului român bazându-ne pe două considerente28.

Un prim argument are în vedere materialul probator existent. Astfel, conform art. 305 alin. (3) din 
C.proc.pen., în cazul unui suspect trebuie „să existe probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită 
persoană a săvârșit fapta pentru care s-a început urmărirea penală și nu există vreunul dintre cazurile prevăzute 
la art. 16 alin. (1)”, în timp ce în cazul unui inculpat, conform art. 309 alin. (1) din C.proc.pen., trebuie să 

op. cit., p. 471. În sensul că cererea inculpatului ar trebui să îmbrace doar forma scrisă, a se vedea M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. 
cit., p. 40. 

24 În doctrină se apreciază că datorită naturii personale a acordului, inculpatul nu va putea încheia un asemenea acord prin 
reprezentare. În acest sens, a se vedea M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 39.

25 G. Bodoroncea, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în „Analele Universităţii Bucureşti”, Seria Drept, Supliment, 2014, 
pp. 322-323. 

26 În acelaşi sens, a se vedea G. Bodoroncea, op. cit., p. 323.
27 C. Voicu, A. S. Uzlău, G. Tudor, V. Văduva, Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2014, p. 570.
28 Un alt argument care a fost adus în literatura de specialitate are la bază obiectivele introducerii în sistemul procesual 

penal român a acestei proceduri, avându-se în vedere, în principal, celeritatea procedurii şi costurile aferente acesteia. A se vedea,  M. 
Pascu, T. Manea, op. cit., p. 36.
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existe „probe din care să rezulte că o persoană a săvârșit o infracţiune” și că „nu există vreunul dintre cazurile 
de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1)”. În concret, pentru a putea fi pusă în mișcare acţiunea penală 
trebuie să existe probe29, nefiind suficientă simpla bănuială rezonabilă care ar rezulta din probele existente. În 
consecinţă, în situaţia în care în cauză există un inculpat, materialul probator existent este mult mai complex 
și mai consolidat, spre deosebire de ipoteza în care în cauză există un suspect. Mai mult, apreciem ca fiind 
justificată o asemenea reglementare și prin raportare la terminologia folosită de legiuitor. Astfel, în măsura în 
care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, se folosesc noţiuni ca „probe din 
care să rezulte  bănuiala rezonabilă” și „faptă”, în timp ce, dacă s-a dispus punerea în mișcare a acţiunii penale, 
se vorbește despre „probe” și „infracţiune”. 

Un al doilea argument are în vedere faptul că și Acordul de recunoaștere a vinovăţiei este o modalitate 
de sesizare a instanţei de judecată, alături de celelalte două modalităţi de sesizare existente: rechizitoriul emis 
de procuror și plângerea formulată împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Or, și în 
aceste două ipoteze este necesar ca procurorul să fi dispus anterior punerea în mișcare a acţiunii penale. Astfel, 
raportat la prima modalitate de sesizare a instanţei de judecată, procurorul poate sesiza instanţa de judecată 
prin emiterea rechizitoriului doar în măsura în care anterior dispusese punerea în mișcare a acţiunii penale, 
în caz contrar urmărirea penală nefiind efectuată în mod complet. Referitor la cea de-a doua modalitate de 
sesizare a instanţei de judecată, în măsura în care s-a făcut plângere împotriva unei soluţii de neurmărire sau 
netrimitere în judecată, judecătorul de cameră preliminară va putea dispune începerea judecăţii, instanţa de 
judecată fiind, deci, sesizată, conform art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din C.proc.pen., doar în măsura în care 
anterior  a fost dispusă și punerea în mișcare a acţiunii penale, în caz contrar instanţa de judecată putând 
dispune doar soluţiile prevăzute de art. 341 alin. (6) lit. a), b) și c).

Pe cale de consecinţă, considerăm pe deplin justificată opţiunea legiuitorului de a oferi posibilitatea 
încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăţiei doar inculpatului, nu și suspectului, întrucât, din punctul 
nostru de vedere, nu există niciun motiv pentru care ar trebui făcută o distincţie între modurile de sesizare 
a instanţei de judecată după cum a fost sau nu pusă în mișcare acţiunea penală.Totuși, nu vedem niciun 
impediment care să îl împiedice pe suspect să solicite30 procurorului încheierea unui acord de recunoaștere 
a vinovăţiei, în  măsura în care acesta are cunoștinţă despre această procedură specială, atât timp cât cererea 
inculpatului va putea produce efecte doar după punerea în mișcare a acţiunii penale31.

b) Inculpatul să fie o persoană fizică sau o persoană juridică
Considerăm, alături de alţi autori32, că atât inculpatului persoană fizică, cât și inculpatului persoană 

juridică îi este conferită posibilitatea de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei.
În ceea ce privește inculpatul persoană fizică, menţionăm că atât persoana fizică minoră, cu încuviinţarea 

reprezentantului legal, cât și persoana fizică majoră, pot încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei. 
Subliniem faptul că doar prin O.U.G. nr. 18/2016 i-a fost conferită și inculpatului minor posibilitatea 

29 Proba este „un element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea 
persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei”- I.  Neagu, Drept procesual 
penal, Ed. Academiei , Bucureşti, 1988, p. 220. 

30 Sublinem faptul că în această ipoteză ne referim strict la simpla solicitare a inculpatului de a încheia un acord de 
recunoaştere a vinovăţiei. Cererea acestuia va putea fi primită de procuror doar după punerea în mişcare a acţiunii penale, când există 
un anumit material probator, cu atât mai mult cu cât este nevoie de avizul prealabil al procurorului ierarhic superior. Or, apreciem că 
acest aviz prealabil este dat şi în funcţie de probele existente. 

31 În acelaşi sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., p. 31.
32 N. Volonciu, A. S. Uzlău, D. Atasiei, C. M. Chiriţă, T. V. Gheorghe, C. Ghigheci, R. Moroşanu, G. Tudor, V. Văduva, C. 

Voicu, Noul cod de procedură penală, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 1266; M. M. Bârsan, M. M.  Cardiş, op. cit., p. 39. 
În sens contrar, a se vedea A. Zarafiu, Procedură penală. Partea generală.Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 
506. Argumentul care se aduce în acest sens este că pentru persoana juridică se prevede o procedură specială şi, pe cale de consecinţă, 
o normă specială nu se poate completa cu o altă normă specială, ci cu o normă generală. Ni se pare criticabil acest argument întrucât 
nu doar tragerea la răspundere penală a persoanei juridice este o procedură specială, care se bucură de o reglementare distinctă. 
Astfel, şi procedura în cauzele cu infactori minori reprezintă o procedură specială. Cu privire la aceştia din urmă, chiar dacă în 
acord cu O.U.G. nr. 18/2016 inculpaţii minori pot încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei, anterior acestei ordonanţe de 
urgenţă legiuitorul a prevăzut în mod expres că inculpaţii minori nu pot uza de procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
Or, considerăm că în măsura în care voinţa legiuitorului ar fi fost aceea de a intezice şi persoanei juridice încheierea unui asemenea 
acord,  ar fi prevăzut în mod expres această interdicţie.
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de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei, anterior acestei O.U.G. legiuitorul prevăzând în mod 
expres, în cadrul art. 478 alin. (6) din C.proc.pen., că inculpaţii minori nu pot încheia un asemenea acord. 
Din punctul nostru de vedere, este mai mult decât binevenită această modificare, în condiţiile în care anterior 
acestei modificări, imposibilitatea inculpaţilor minori de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei a 
reprezentat unul dintre aspectele controversate din cadrul acestei proceduri speciale, existând autori care 
salutau33 această opţiune a legiuitorului, în timp ce alţii considerau că alegerea este una nejustificată34. În acest 
context, se punea problema de a ști la ce moment trebuie apreciat faptul că inculpatul este minor35, cât și dacă, 
în condiţiile existenţei unui concurs de infracţiuni, dintre care unele săvârșite în timpul minorităţii, iar altele 
după ce inculpatul a devenit major, se poate sau nu încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei36. În ceea ce ne 
privește, este pe deplin justificat ca și inculpaţii minori să poată încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei, 
în condiţiile în care în acest mod există posibilitatea de a se obţine pentru aceștia o soluţie mai favorabilă.

Menţionăm faptul că și în ipoteza participaţiei penale se poate încheia un acord de recunoaștere 
a vinovăţiei. Un aspect controversat cu privire la această chestiune este dacă, în situaţia în care, la același 
moment, mai mulţi inculpaţi doresc să uzeze de această procedură abreviată, se va încheia un acord distinct cu 
fiecare dintre aceștia sau va fi suficient un singur acord cu privire la toţi inculpaţii.

Pe de o parte, au fost exprimate opinii37, la care achiesăm și noi, în sensul că, întrucât acordul are o 
natură personală și consensuală, acesta va trebui încheiat distinct, cu fiecare particiant în parte. Argumentul 
celor care susţin o astfel de opinie constă în dispoziţiile art. 478 alin. (5) C.proc.pen., conform căruia, „Dacă 
acţiunea penală s-a pus în mișcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaștere a 

33 Potrivit acestei opinii, opţiunea legiuitorului urma a fi apreciată prin raportare la dreptul naţional. În acest sens, a se vedea 
F. Cotoi, V. Brutaru, Efectele recunoaşterii vinovăţiei în dreptul penal, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013, p. 64; G. Bodoroncea în M. 
Udroiu (coord.), op. cit., p. 1221; G. Bodoroncea, op. cit., p. 323. Argumentul care era adus în acest sens era că o măsură educativă are 
în vedere formarea personalităţii minorului, fiind în avantajul său aplicarea unei asemenea măsuri. Mai mult, minorul, în calitatea sa 
de actor al procesului penal, foarte vulnerabil, ar putea fi manipulat ori constrâns mult mai uşor să încheie un acord de recunoaştere 
a vinovăţiei. În acest sens, a se vedea V. Puşcaşu, op. cit., p. 31. 

34 Conform acestui punct de vedere, prin recurgerea la această procedură specială ar putea să i se creeze inculpatului minor 
o situaţie mai favorabilă, spre deosebire de ipoteza în care s-ar urma procedura obişnuită. Cei care susţineau o asemenea opinie, 
apreciau că acordul ar trebui să poată fi încheiat cu încuviinţarea reprezentantului legal, în prezenţa unui consilier de probaţiune şi a 
unui avocat. În acest sens, a se vedea P. Buneci (coord.), op. cit., p. 576; din punctul  nostru de vedere este inutilă menţiunea conform 
căreia inculpatul minor trebuie să fie asistat de un avocat, având în vedere faptul că asistenţa juridică este oricum obligatorie şi în 
cazul inculpatului major.

35 Cu privire la acest aspect, existau două posibilităţi: fie ne raportam la momentul săvârşirii infracţiunii, fie la momentul 
la care se dorea încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei. În literatura de specialitate s-a apreciat că încheierea acordului 
constituie un act de dispoziţie, care nu poate fi încheiat de un inculpat minor întrucât acesta nu are capacitate în acest sens. În 
consecinţă, momentul pe care trebuie să îl avem în vedere pentru a stabili dacă inculpatul este sau nu minor este momentul la 
care se doreşte încheierea unui asemenea acord, iar nu cel al comiterii faptei. Aceasta se datorează faptului că interdicţia a fost 
instituită în scopul protejării minorului, întrucât acesta este mai lesne influenţabil, putând fi utilizate mai uşor manopere dolosive 
pentru a-l determina pe acesta să uzeze de această procedură simplificată. Mai mult, în baza aceluiaşi raţionament, s-a apreciat 
că în măsura în care o persoană devine iresponsabilă ulterior comiterii faptei, interdicţia de a încheia un acord de recunoaştere a 
vinovăţiei ar trebui prevăzută în mod expres şi pentru aceasta. În acest sens,  se vedea, A. V. Iugan, Discuţii cu privire la acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei, în „Dreptul”, nr. 5/2015, pp. 177-178; A. V. Iugan, op. cit., p. 50. Apreciem că, anterior O.U.G. nr. 18/2016, 
se putea argumenta şi opinia conform căreia, prin raportare la dreptul intern, momentul avut în vedere pentru stabilirea minorităţii 
inculpatului este cel al comiterii faptei. În acest sens, s-ar fi putut aduce drept argumente art. 480 alin. (1) C.proc.pen., care însă, prin 
aceeaşi O.U.G. a fost modificat, art. 114 Cod pen. şi  art. 134 Cod pen. Mai mult, această interdicţie prevăzută de legiuitor pentru 
minori era analizată şi în cadrul procedurii speciale  în cauzele cu infractori minori, unde se ajungea la aceeaşi concluzie. În acest 
sens, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu  ş.a., op. cit.,  p. 1253.   

36 Cu privire la această chestiune, apreciam, alături de alţi autori, că pentru infracţiunile săvârşite după împlinirea vârstei 
de 18 ani, prin raportare la art. 129 Cod pen. şi în măsura în care erau respectate şi celelalte condiţii ale acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, inculpatul minor devenit major trebuia să aibă posibilitatea de a încheia un astfel de acord. În acelaşi sens, a se vedea F. 
Cotoi, V. Brutaru, op. cit., p. 66; M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 43.

37 În acest sens, a se vedea F. Cotoi, V.  Brutaru, op. cit, p. 64; S. Siserman, Consideraţii privind acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei, articol disponibil online  pe www.juridice.ro  (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016 ); A. Roman, op. cit., p. 177; Ş. 
G. Daniel, Rolul instanţei de judecată în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea 
procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online  pe www.juridice.ro ( ultima accesare în data 
de 30 septembrie 2016 ); M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 51; C. Voicu ş.a., op. cit., pp. 571-572; V. Puşcaşu, op.cit., p. 30; A. V. Iugan, op. 
cit., p. 84; I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 477, M.M. Bârsan, M.M. Cardiş, op. cit., p. 41.
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vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceștia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor 
pentru care nu s-a încheiat acord.”

Pe de altă parte, există și autori38 ce consideră că nu trebuie exclusă nici ipoteza de a se încheia un singur 
acord pentru toţi inculpaţii. Argumentul adus se fundamentează pe dispoziţiile art. 485 alin. (2) C.proc.pen., 
conform căruia, „Instanţa poate admite acordul de recunoaștere a vinovăţiei numai cu privire la unii dintre 
inculpaţi.” În baza acestui raţionament, negocierea va trebui realizată cu fiecare inculpat în parte. 

c) Pedeapsa prevăzută de lege să fie amenda sau închisoare de cel mult 15 ani
O altă condiţie necesară pentru ca procurorul și inculpatul să poată încheia în mod valabil un acord 

de recunoaștere a vinovăţiei este, conform art. 480 alin. (1) C.proc.pen., ca pedeapsa prevăzută de lege să fie 
amenda sau închisoarea de cel mult 15 ani. 

Sintagma „pedeapsă prevăzută de lege” are sensul prevăzut de art. 187 din Cod pen., potrivit căruia, 
„Prin pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta 
săvârșită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.” În 
ipoteza unui concurs de infracţiuni, suntem de părere că va fi avută în vedere pedeapsa prevăzută de lege pentru 
fiecare infracţiune în parte. 

 Sub acest aspect, în literatura juridică de specialitate39 a fost criticată opţiunea legiuitorului de a 
condiţiona încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăţiei de pedeapsa prevăzută de lege pentru o anumită 
infracţiune, considerându-se că recurgerea la această procedură specială ar fi trebuit să fie condiţionată de 
limitele de pedeapsă rezultate din încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost pusă în mișcare acţiunea 
penală. Principalul argument adus în acest sens a fost acela că trebuie să se ţină seama de periculozitatea 
concretă pe care o prezintă făptuitorul, iar nu de gradul abstract de pericol social al faptei, aspect care este în 
măsură să creeze inechităţi.

Cu toate că suntem total de acord și noi că prin raportare la pedeapsa prevăzută de lege se pot crea unele 
inechităţi40, totuși, suntem de părere că, pentru o mai bună previzibilitate, este justificată opţiunea legiuitorului 
de a avea în vedere un criteriu obiectiv, iar nu unul subiectiv, constând în situaţia personală a inculpatului41. 

În concret, pedeapsa prevăzută de lege poate să fe închisoare de cel mult 15 ani42, amendă sau 
închisoare alternativ cu amendă, avându-se în vedere limita maximă a pedepsei. Subliniem faptul că, în 
măsura în care se negociază o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, 
trebuie să fe respectate și condiţiile prevăzute de art. 80 și 83 Cod pen. 

De lege ferenda, pentru evitarea situaţiilor inechitabile, ar fi oportun ca legiuitorul să prevadă infracţiunile 
pentru care nu se poate încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei43.

d) Din probe să rezulte suficiente date cu privire la faptă și vinovăţie 
O altă condiţie care vizează încheierea în mod valabil a unui acord de recunoaștere a vinovăţiei vizează 

38 În acest sens, a se vedea G. Bodoroncea, op. cit., p. 331; A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - 
unele controverse, articol disponibil online pe www.juridice.ro (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016); P. Buneci (coord.), 
op. cit., p. 576.

39 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.
juridice.ro. 

40 Ne imaginăm în acest sens două ipoteze: o primă ipoteză în care inculpatul săvârşeşte o infracţiune în forma tentativei şi o 
a doua ipoteză în care inculpatul săvârşeşte o infracţiune în stare de recidivă postexecutorie. Dacă ne raportăm la pedeapsa prevăzută 
de lege, în unele cazuri, cu privire la prima situaţie, inculpatul nu va putea încheia un acord de recunoaştere  a vinovăţiei, iar în cea 
de-a doua situaţie, inculpatul va putea încheia un asemenea acord.  

41 Pentru ilustrare, ne gândim la ipoteza unei participaţii penale, când doi inculpaţi sunt acuzaţi de săvârşirea unei infracţiuni 
de tâlhărie calificată, unul dintre aceştia comiţând infracţiunea în stare de recidivă postexecutorie, caz în care, dacă am avea în vedere 
situaţia personală a fiecărui inculpat în parte, inculpatul recidivist nu va putea încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

42 În legătură cu această chestiune, trebuie remarcată o inconsecvenţă a legiuitorului. Astfel, menţionăm faptul că în proiectul 
C.proc.pen. se arăta că această procedură specială se poate încheia doar pentru infracţiunile sancţionate cu amendă sau închisoare de 
cel mult 5 ani. Cu toate acestea, la intrarea în vigoare a C.proc.pen. se prevedea că maximul închisorii poate să fie de 7 ani. Ulterior, 
prin O.U.G. nr. 18/2016 maximul pedepsei închisorii pentru care poate fi încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei a fost ridicat 
la 15 ani.

43 Spre exemplu, apreciem că ar trebui excluse infracţiunile pedepsite cu detenţiune pe viaţă şi infracţiunile contra libertăţii 
şi integrităţii sexuale (opţiunea noastră are în vedere, pe de o parte, gravitatea infracţiunii, iar pe de altă parte, impactul  pe care 
săvârşirea unei infracţiuni îl poate avea asupra laturii psihice a victimei).
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standardul de probă existent. Datorită terminologiei folosite de legiuitor în cadrul art. 480 alin. (2) teza întâi 
C.proc.pen., „din probele administrate să rezulte suficiente date”, spre deosebire de art. 396, unde este utilizată 
sintagma „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, în doctrină nu există unitate de păreri cu privire la standardul 
de probă.

Pe de o parte, există voci44 care consideră faptul că legiuitorul român pare să introducă același standard 
de probă în ceea ce privește punerea în mișcare a acţiunii penale și datele suficiente care trebuie să existe pentru 
a se încheia în mod valabil un acord de recunoaștere a vinovăţiei însă, în același timp, un standard diferit faţă 
de procedura comună, când procurorul sesizează instanţa de judecată prin rechizitoriu. În concepţia aceluiași 
autor, această opţiune a legiuitorului român este una justificată. Un argument care se aduce în acest sens este 
acela că, prin încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăţiei, nu mai există un conflict între inculpat și 
Ministerul Public. Totodată, se susţine că standardul de probă, mai presus de orice îndoială rezonabilă, suferă 
o restrângere prin chiar consimţământul la acord al inculpatului45.

Din punctul nostru de vedere, raportat la terminologia folosită de legiuitor, standardul de probă este 
diferit faţă de procedura obișnuită, însă, în ceea ce ne privește, nu considerăm justificată această opţiune a 
legiuitorului. Astfel, chiar dacă se poate susţine că  nu mai există un conflict între Ministerul Public și inculpat, 
apreciem că standardul de probă trebuie să fie același ca și în cazul procedurii obișnuite, pentru a nu fi afectată 
calitatea actului de justiţie. 

Unii autori sunt de părere că această condiţie este inutilă, din moment ce legiuitorul oricum condiţionează 
încheierea acordului de momentul punerii în mișcare a acţiunii penale46.

Pe de altă parte, se apreciază că47, în ciuda faptului că dispoziţiile art. 480 alin. (2) din C.proc.pen. ar 
putea fi interpretate în sensul că în cazul acordului de recunoaștere a vinovăţiei se prevede un standard al probei 
inferior celui existent în cazul procedurii obișnuite, totuși, vor trebui respectate garanţiile unui proces echitabil, 
deci inclusiv în ceea ce privește probele din care rezultă că o persoană a săvârșit o infracţiune. Astfel, nu trebuie 
să fie afectat rolul judecătorului de a certifica consistenţa materialului probator, iar în măsura în care nu sunt 
respectate condiţiile pentru a putea fi adoptată o anumită soluţie, instanţa de judecată va respinge acordul. Mai 
mult, a fost exprimată și opinia conform căreia standardul de probă este mult mai ridicat decât cel pe care l-ar 
presupune sintagma „suficiente date”,  întrucât „procurorul, încă din momentul în care dispune punerea în 
mișcare a acţiunii penale, trebuie să constate, pe baza unui raţionament juridic, că într-o anumită cauză există 
probe din care rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, întrunirea tuturor elementelor constitutive ale unei 
infracţiuni”48.

e) Inculpatul să fie asistat de un avocat 
Conform art. 480 alin. (2) teza a 2-a din C.proc.pen., la momentul încheierii acordului, asistenţa juridică 

este obligatorie. 
Se poate observa faptul că art. 90 C.proc.pen. reglementează cazurile de asistenţă juridică obligatorie 

a suspectului și a inculpatului. În conformitate cu lit. a), teza finală, asistenţa juridică este obligatorie și „în 
alte cazuri prevăzute de lege”. Or, apreciem că un alt asemenea caz îl reprezintă încheierea unui acord de 
recunoaștere a vinovăţiei. 

Astfel, inculpatul poate avea un apărător ales sau, în măsura în care nu beneficiază de resursele financiare 
necesare angajării unui avocat, procurorul va trebui să ia măsuri pentru ca inculpatului să îi fie desemnat un 
avocat din oficiu, fiind aplicabile dispoziţiile art. 91 alin. (2-5) C.proc.pen49.

44 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.
juridice.ro. 

45 V. Puşcaşu, op. cit., p. 30.
46 F. Cotoi, V. Brutaru, op. cit., p. 69.
47 G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., pp. 1232-1233.
48 Ş. G. Daniel, Rolul procurorului în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în 

desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online pe www.juridice.ro  (ultima 
accesare în data de 30 septembrie 2016).

49 Totodată, în literatura de specialitate se susţine faptul că în măsura în care instanţa de judecată va constata faptul că 
prestaţia avocatului este ineficientă, în sensul în care acesta nu îi explică în mod corect clientului său care sunt consecinţele ce decurg 
din încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, evaluează greşit poziţia procesuală a acestuia ori îi prezintă inculpatului 
greşit norma legală care se va aplica, va putea respinge acordul, putându-se încheia ulterior un nou acord, astfel încât inculpatul să 

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro


122

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

În opinia noastră, această condiţie este prevăzută de C.proc.pen. întrucât, în multe situaţii, inculpatul nu 
are cunoștinţe juridice sau nu are suficiente cunoștinţe juridice pentru a înţelege semnificaţia acestei proceduri 
speciale. Apreciem că avocatul trebuie să îi aducă la cunoștinţă inculpatului condiţiile necesare încheierii 
acordului, avantajele, dezavantajele și consecinţele pe care le presupune această procedură pentru ca, raportat 
la împrejurările concrete ale cauzei și având în vedere materialul probator existent, inculpatul să ia o decizie în 
cunoștinţă de cauză.

Subliniem faptul că legiuitorul nu este foarte explicit cu privire la momentul la care asistenţa juridică este 
obligatorie, art. 480 alin. (2) teza a 2-a C.proc.pen. specificând doar faptul că asistenţa juridică este obligatorie 
„la momentul încheierii acordului”. Noi suntem de părere că această sintagmă trebuie interpretată în sensul 
că asistenţa juridică este obligatorie pe parcursul întregii proceduri, de la momentul iniţierii și până la 
momentul la care acordul se încheie în formă scrisă și este semnat de procuror și inculpat50.

De lege ferenda, apreciem că ar fi oportun ca legiuitorul să prevadă că asistenţa juridică este obligatorie 
pe tot parcursul procedurii de negociere și să stabilească, cel puţin cu titlu exemplificativ, ce presupune această 
asistenţă juridică51.

f ) Rolul procurorului ierarhic superior 
Rolul procurorului ierarhic superior se mărginește, conform art. 478 alin. (2) și (4) din C.proc.pen., 

la a stabili limitele și la a aviza efectele acordului, acesta neavând posibilitatea de a avea iniţiativa încheierii 
unui acord de recunoaștere a vinovăţiei și nici de a-i impune procurorului de caz să încheie un asemenea 
acord52.

În ceea ce privește numărul de avize emise de procurorul ierarhic superior, momentul emiterii, forma și 
conţinutul acestora, în literatura de specialitate nu a existat un punct de vedere unitar53.

Într-o primă opinie54, se susţine că va exista un singur aviz, iar momentul la care se emite este anterior 
semnării acordului de către procuror și inculpat. Astfel, după ce va exista o iniţiativă din partea unuia dintre 
titulari, procurorul va stabili cu inculpatul soluţia, felul, cuantumul și forma de executare a pedepsei, urmând a 
redacta acordul. Ulterior, va supune proiectul acordului procurorului ierarhic superior, care, dacă va fi de acord 
cu cele stabilite, va face menţiune pe actul înaintat de procuror. Rezultă că, potrivit acestei opinii, cel care 
stabilește conţinutul acordului este procurorul de caz. 

Într-o altă concepţie55, procurorul ierarhic superior va emite tot un singur aviz, însă prealabil încheierii 
acordului dintre procurorul de caz și inculpat. În susţinerea acestei poziţii se pornește de la succesiunea 
menţionată în C.proc.pen. privind efectele acordului, alin. (2), și limitele acordului  prevăzute la alin. (4). 
Astfel, nu s-ar putea avea în vedere că alin. (2), care se referă la efectele acordului, ar reprezenta o procedură 
ulterioară celei reglementate de alin. (4), cu atât mai mult cu cât acordul, prin el însuși, nu produce vreun efect 
în privinţa inculpatului, ci doar încuviinţarea sa de către instanţa de judecată. Prin urmare, se apreciază că în 
alin. (2) este instituită regula generală, conform căruia acordul este condiţionat de avizul procurorului ierarhic 
superior, urmând ca alin. (4) să prevadă și să transpună condiţiile în care se obţine avizul prealabil și scris56. Mai 
mult, raportat la întregul art. 478, primele două alineate ar constitui regula generală, urmând ca alin. (3-6) să 
transpună condiţii ale încheierii acordului. În altă ordine de idei, pot exista două interpretări57. Potrivit primeia, 

fie reprezentat în mod corect. În acest sens, a se vedea T. Amza, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei- metodă specială de judecată 
prevăzută de Noul Cod de procedură penală, în „Revista română de criminalistică”, nr. 4, august, 2014, p. 1717. 

50 În acelaşi sens, a se vedea C. Ghigheci, în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1273; V. Puşcaşu, op. cit., p. 35; A. V. Iugan., op. cit., 
pp. 54-55.

51 Considerm că ar fi utilă o asemenea precizare pentru ca inculpatul să nu invoce ulterior, în faţa instanţei de judecată, faptul 
că el nu a înţeles ce presupune această procedură simplificată şi care sunt consecinţele acesteia.

52 În acelaşi sens, a se vedea M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 408. 
53 Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Procedura de încheiere a acordului de recunoaştere 

a vinovăţiei. Studiu, 7 aprilie 2014, p. 3, material disponibil online  pe adresa   http://www.mpublic.ro/presa/2014/studiu_acord_
recunostere.pdf (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016). Subliniem faptul că toate cele trei opinii la care vom face referire în 
continuare au fost prezentate în cadrul acestui studiu.

54 Potrivit modelelor de acte procedurale întocmite de INM.
55 G. Bodoroncea, op. cit., pp. 324-325; Ministerul Public, PICCJ, op. cit., p. 3; A. V. Iugan, op. cit., p. 65.
56 Procurorul ierarhic superior va emite un „Aviz privind încheierea şi limitele acordului de recunoaştere a vinovăţiei în 

dosarul nr...”, precizând, totodată, limitele în care procurorul urmează a stabili conţinutul acordului. 
57 G. Bodoroncea, op. cit., pp. 324-325.

http://www.mpublic.ro/presa/2014/studiu_acord_recunostere.pdf
http://www.mpublic.ro/presa/2014/studiu_acord_recunostere.pdf
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procurorul de caz îl va încunoștinţa pe procurorul ierarhic superior în legătură cu intenţia de a încheia acordul58,  
procurorul ierarhic superior va aviza propunerea, iar dacă avizul este pozitiv, acesta va stabili și limitele, urmând 
ca procurorul de caz să întocmească acordul, stabilind limitele raportat la avizul dat de procurorul ierarhic 
superior și procedând la încheierea acestuia cu inculpatul. Potrivit celei de-a doua interpretări, procurorul de 
caz, prin referat, va propune și limitele acordului, limite care vor putea fi acceptate fără rezerve de procurorul 
ierarhic superior sau vor putea fi modificate total sau parţial. Ulterior se va încheia acordul cu inculpatul. În 
consecinţă, cel care va stabili limitele acordului va fi procurorul ierarhic superior procurorului de caz. 

Conform celei de-a treia opinii59, la care ahiesăm și noi, vor exista două avize, unul prealabil, cel prevăzut 
de alin. (4) al art. 478 și unul ulterior încheierii acordului, cel prevăzut de alin. (2) al aceluiași articol. În concret, 
procurorul ierarhic superior va emite un aviz prealabil, care se va materializa într-un înscris, ce va trebui să 
cuprindă limitele încheierii acordului, urmând ca procurorul de caz să întocmească acordul, în conformitate 
cu limitele stabilite de procurorul ierarhic superior. Astfel, inculpatul va cunoaște limitele între care se poate 
negocia, iar procurorul de caz nu va putea să îi creeze inculpatului o situaţie mai ușoară decât cea prevăzută de 
procurorul ierarhic superior. Însă, dacă prin încheierea acordului procurorul de caz va crea o situaţie mai grea 
pentru inculpat60, aceasta nu va reprezenta o încălcare a limitelor stabilite de procurorul ierarhic superior61. 
După aceea, procurorul ierarhic superior va emite un alt aviz, care se poate materializa într-o menţiune pe 
înscrisul unde a fost redactat actul. Acest al doilea aviz condiţionează aducerea acordului încheiat de procuror 
în faţa instanţei de judecată62. 

Raportat la opinia potrivit căreia există două avize, o problemă care poate fi pusă este ce se întâmplă 
dacă lipsește unul dintre avize. 

În literatura de specialitate63, se face distincţie după cum lipsește primul sau cel de-al doilea aviz. În ceea 
ce privește primul aviz, din punct de vedere al Ministerului Public, lipsa acestuia nu ar influenţa procedura, 
aceasta putând fi validată, implicit, prin emiterea celui de-al doilea aviz. Situaţia se prezintă însă diferit din 
perspectiva inculpatului. Astfel, acesta ar putea invoca nulitatea relativă, dacă ar demonstra că în măsura în 
care procurorul ierarhic superior ar fi emis aviz prealabil și ar fi determinat limite mai mici ale pedepsei, acesta 
ar fi suferit o vătămare, având în vedere faptul că exista posibilitatea de a se negocia o pedeapsă mai mică. Cu 
referire la cel de-al doilea aviz, lipsa acestuia va putea fi remediată prin aplicarea dispoziţiilor art. 484 alin. (1) 
C.proc.pen.

3. Obiect
Inculpatul trebuie să recunoască fapta comisă, să accepte încadrarea juridică dată faptei prin ordonanţa 

de punere în mișcare a acţiunii penale, procedura de negociere urmând a se derula cu privire la felul și cuantumul 
pedepsei, forma de executare a acesteia, felul măsurii educative sau cu privire la soluţia de renunţare la aplicarea 
pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

58 Concretizat într-un referat: „Referat cu propunere de avizare a încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei”, referat 
care va cuprinde starea de fapt, încadrarea juridică dată faptei şi se va justifica de ce se doreşte încheierea unui acord de recunoaştere 
a vinovăţiei. 

59 Ministerul Public, PICCJ, op. cit., p. 3.
60 C. Voicu ş.a.,  op. cit., pp. 570-571. 
61 Potrivit unei alte opinii, instanţa de judecată nu va putea respinge acordul în măsura în care procurorul de caz şi inculpatul 

ajung la o soluţie diferită de cea stabilită prin avizul prealabil al procurorului ierarhic superior, în măsura în care acesta din urmă 
avizează în acest mod acordul. În acest sens, a se vedea M. Udroiu, op. cit., p. 409. 

62  C. Voicu ş.a.,  op. cit., p. 571.
63 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.

juridice.ro. Menţionăm faptul că a  mai fost exprimată şi o altă opinie, conform căreia, indiferent că lipseşte primul aviz sau cel de-al 
doilea, sau ambele, raportat la dispoziţiile art. 485 C.proc.pen., instanţa de judecată nu va putea respinge acordul întrucât existenţa 
avizelor este prevăzută de art. 478, iar instanţa de judecată ar putea să respingă acordul doar pentru lipsa menţiunilor prevăzute de 
art. 480-482 C.proc.pen. Astfel, o soluţie ar fi ca procurorul ierarhic superior să invoce dispoziţiile art. 304 C.proc.pen., infirmând 
actul procurorului de caz pentru motive de nelegalitate sau de netemeinicie. În acest sens, a se vedea Ş. G. Daniel, Rolul procurorului 
în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul 
Cod de procedură penală, articol disponibil online pe www.juridice.ro. Subliniem faptul că acest argument nu mai poate fi susţinut, 
în condiţiile în care, în acord cu O.U.G. nr. 18/2016, instanţa de judecată va putea respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi în 
măsura în care soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord este una nelegală.

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
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a) Recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice
În primul rând, inculpatul trebuie să recunoască fapta comisă, adică, așa cum a fost subliniat în 

literatura de specialitate, inculpatul își asumă săvârșirea faptei reţinute în sarcina sa, fără a avea ceva de obiectat 
cu privire la aceasta64. Apreciem că acest aspect presupune, pe de o parte, ca inculpatul să recunoască fapta în 
materialitatea sa și că aceasta este o infracţiune, iar pe de altă parte, inculpatul să recunoască faptul că el a comis 
respectiva infracţiune (în calitate de autor/coautor/instigator/complice). 

În al doilea rând, inculpatul trebuie să accepte încadrarea juridică dată faptei prin ordonanţa de 
punere în mișcare a acţiunii penale.

O primă chestiune care trebuie subliniată are în vedere conţinutul sintagmei „încadrare juridică”, 
aspect care a fost definit în doctrină ca reprezentând „totalitatea normelor existente pentru a se determina 
caracterizarea sa juridică, iar nu o simplă corespondenţă dintre faptă și textul de lege care incriminează 
infracţiunea respectivă”65. În concret, suntem de părere că vor trebui avute în vedere atât dispoziţiile din partea 
generală, cât și cele din partea specială a Cod pen., astfel încât la momentul la care inculpatul dorește încheierea 
unui acord de recunoaștere a vinovăţiei, acesta să cunoască toate instituţiile incidente în stabilirea cuantumului 
pedepsei66. 

Un alt aspect care trebuie evidenţiat este terminologia folosită de legiuitor în cadrul art. 479 C.proc.
pen., „acceptarea încadrării juridice”. Aceasta înseamnă că încadrarea juridică nu poate reprezenta obiect al 
negocierii dintre procuror și inculpat, acesta din urmă având doar posibilitatea de a achiesa la încadrarea 
juridică67 dată faptei de către procuror prin ordonanţa de punere în mișcare a acţiunii penale68. 

Odată recunoascută fapta și acceptată încadrarea juridică, apreciem că aceasta se va materializa într-o 
formă scrisă. Argumentul pe care îl aducem în acest sens are la bază dispoziţiile art. 482 C.proc.pen., conform 
căruia, alături de alte menţiuni, acordul trebuie să cuprindă și „declaraţia expresă a inculpatului prin care 
recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acţiunea penală”.

De asemenea, se ridică întrebarea de a ști dacă inculpatul are posibilitatea de a-și retrage declaraţia 
făcută înaintea procurorului. În ceea ce ne privește, apreciem că răspunsul este unul pozitiv. Credem că un 
argument pe care putem să îl aducem în acest sens este faptul că, în proiectul C.proc.pen. se prevedea expres 
faptul că după momentul încheierii acordului, procurorul și inculpatul nu pot reveni asupra acestuia. Or, din 
moment ce s-a renunţat la această menţiune, considerăm că, printr-o interpretare per a contrario, legiuitorul a 
dorit să ofere posibilitatea inculpatului de a reveni asupra declaraţiei.

b) Fel, cuantum și formă de executare a pedepsei. Felul măsurii educative. Soluţia de renunţare la aplicarea 
pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei

Odată recunoscută fapta și acceptată încadrarea juridică, se va ajunge la procedura de negociere69. 
Aceasta se va purta cu privire la felul, cuantumul și forma de executare a pedepsei, felul măsurii educative 
sau cu privire la soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

În ceea ce privește felul pedepsei, avem în vedere pedeapsa principală, pedeapsa accesorie și pedeapsa 
complementară. Astfel, cu privire la pedeapsa principală se va stabili, raportat la conţinutul normei de incriminare 
a infracţiunii ce formează obiectul acordului de recunoaștere a vinovăţiei, dacă se aplică pedeapsa amenzii sau a 
închisorii, urmând ca aceasta să fie individualizată. Dacă se apreciază că sunt necesare și pedepse accesorii sau 

64 T. Amza, op. cit., p. 1717.
65 G. Bodoroncea, op. cit., p. 326.
66 În acelaşi sens, a se vedea B. Micu, A, G. Păun, R. Slăvoiu, Procedură penală, Curs pentru admiterea în magistratură şi 

avocatură. Teste- grilă, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 373. 
67 În doctrină s-a apreciat că în măsura în care procurorul stabileşte o încadrare juridică greşită, inculpatului trebuie să i se 

ofere posibilitatea de a solicita schimbarea încadrării juridice, fie personal, fie prin reprezentant. În acest sens, a se vedea B. Micu, 
A. G. Păun, R. Slăvoiu, op. cit., p. 373. 

68 În literatura de specialitate a fost criticată opţiunea legiuitorului de a raporta încadrarea juridică la momentul punerii în 
mişcare a acţiunii penale, apreciindu-se că ar trebui avut în vedere momentul recunoaşterii făcute de inculpat, în condiţiile în care, 
după momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, ar putea exista o schimbare de încadrare juridică. Pentru o discuţie mai amplă, a 
se vedea A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.juridice.
ro.

69 În doctrină se apreciază că procurorul şi inculpatul pot conveni asupra acordului atât în cadrul unei proceduri orale, cât 
şi prin transmiterea unor înscrisuri. În acest sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 476. 

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
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complementare (atunci când acestea sunt facultative), negocierea se va purta și cu privire la acestea.
Cu privire la cuantumul70 pedepsei, în acord cu modificările aduse de O.U.G. nr. 18/2016, acesta se 

va stabili între limitele legale prevăzute pentru infracţiunea ce formează obiectul acordului de recunoaștere a 
vinovăţiei, reduse cu o treime71. În măsura în care se are în vedere un concurs de infracţiuni, pedeapsa va trebui 
să fie stabilită pentru fiecare infracţiune în parte, urmând a se aplica regulile de la concursul de infracţiuni72, iar 
dacă infracţiunea ce formează obiectul acordului este săvârșită în stare de pluralitate intermediară sau recidivă 
postcondamantorie, „acordul trebuie să cuprindă și menţiunea privind contopirea noii pedepse cu restul rămas 
neexecutat sau cu pedeapsa anterioară și cu privire la determinarea pedepsei rezultante”73.

Procurorul și inculpatul vor putea negocia o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a 
aplicării pedepsei sau o soluţie de condamnare. Cu privire la această din urmă soluţie, executarea pedepsei va 
putea fi suspendată sub supraveghere sau va fi  executată în regim de detenţie. Subliniem faptul că, în măsura 
în care se dorește negocierea unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei, trebuie respectate și condiţiile 
prevăzute de art. 80 Cod pen., pentru soluţia de amânare a aplicării pedepsei74 trebuie avute în vedere și 
condiţiile prevăzute de art. 83 Cod pen., iar dacă pedeapsa nu va fi executată în regim de detenţie, ci va fi 
suspendată sub supraveghere75, vor trebui respectate și condiţiile prevăzute de art. 91 Cod pen.

În ceea ce îi privește pe inculpaţii minori, se va putea negocia felul măsurii educative. În acest 
context, se are în vedere alegerea unei măsuri educative privative sau neprivative de libertate. Considerăm 
că se va putea opta pentru o măsură educativă neprivativă de libertate, cu toate că sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 114 alin. (2) Cod pen. pentru luarea unei măsuri educative privative de libertate. Însă, suntem 
de părere că nu se va putea alege o măsură educativă privativă de libertate, atât timp cât nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege. Totodată, credem că atât în cadrul măsurilor educative neprivative de libertate, cât 

70 În stabilirea cuantumului pedepsei, în doctrină s-a pus întrebarea ce anume se întâmplă cu acele cauze care pot determina 
micşorarea sau mărirea cuantumului acesteia. Pe de o parte, a fost exprimată opinia conform căreia  procurorul poate reţine astfel de 
cauze, cu excepţia circumstanţelor atenuante judiciare şi a agravantelor (în acest sens s-a decis în cadrul întâlnirii procurorilor şefi de 
secţie de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a parchetelor de pe lângă tribunale, din data de 14-15 
mai 2015,  minută disponibilă online pe adresa

 http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta%20intalnire%20practica%20neunitara%20procurori%20sefi%20sectie%20
UP%2014-15%20mai%202015.pdf (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

Pe de altă parte, a fost exprimată şi opinia conform căreia este posibilă şi reţinerea circumstanţelor atenuante judiciare [în 
acest sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., p. 96; M Udroiu, op. cit., p. 410; G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., pp. 1227-
1228)] şi a circumstanţelor agravante ( Minuta întâlnirii reprezentanţior Î.C.C.J. cu preşedinţii secţiilor penale ale curţilor de apel, 
Braşov, 4-5 iunie, 2015, p. 32, în A. V. Iugan, op. cit., p. 99,  minută disponibilă online pe http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1032/
Minuta%20intalnire%20presedinti%20sectii%20penale.pdf (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

71 Subliniem faptul că prin Decizia Î.C.C.J. nr. 25/2014, s-a prevăzut că „Procurorul nu poate, în faza de urmărire penală, 
în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să reţină dispoziţiile art. 396 alin. (10) din C.proc.pen., cu consecinţe directe 
asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită”.Ulterior, prin O.U.G. nr. 18/2016 s-a statuat că 
„Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea 
cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpaţii minori, se va ţine seama de acest 
aspect la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste 
măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime”.

72 A. V. Iugan, op. cit., p. 108.
73 Jud.  Buftea, sent. pen.  nr. 125 din 24 martie 2014, în A. V. Iugan, op. cit., p. 109.
74 Cu privire la această soluţie, în literatura de specialitate s-a apreciat că existenţa consimţământului inculpatului de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu trebuie privită ca o condiţie prealabilă ce trebuie îndeplinită pentru a se 
putea dispune amânarea aplicării pedepsei, întrucât necesitatea de a-i fi impusă inculpatului o prestare a unei munci neremunerate 
în folosul comunităţii se negociază. În acest sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., pp. 92-93. Noi avem rezerve faţă de această opinie, 
având în vedere faptul că una dintre condiţiile necesare pentru a se dispune amânarea aplicării pedepsei este ca inculpatul să îşi fi dat 
acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Totodată, apreciem că măsurile de supraveghere nu 
pot forma obiectul negocierii, întrucât, atât timp cât se ajunge la o soluţie de amânare a aplicării pedepsei, acestea sunt obligatorii. 
Nici termenul de supraveghere nu considerăm că poate face obiectul negocierii, acesta fiind un termen fix, de 2 ani. Se va putea 
negocia, însă, durata în care inculpatul va trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, însă doar între limitele 
prevăzute de art. 85 alin. (2) lit. b) din Cod pen. De asemenea, dacă se apreciază că este necesar, se va putea negocia şi stabilirea uneia 
sau a mai multor obligaţii dintre cele prevăzute de art. 85 alin. (2) din Cod pen.

75 Cu privire la această soluţie, apreciem că se va putea negocia durata prestării unei munci neremunerate în folosul 
comunităţii, însă între limitele prevăzute de art. 92 alin. (1) Cod pen., neputând însă forma obiect al negocierii măsurile de 
supraveghere prevăzute de art. 93 alin. (1) Cod pen. şi nici lipsa oricăreia dintre obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. (2) Cod  pen.

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
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și în cadrul măsurilor educative privative de libertate, se va putea negocia alegerea uneia dintre cele prevăzute 
de lege, urmând a se respecta condiţiile de executare a măsurii aducative pentru care s-a optat.

4. Formă. Conţinut.
Acordul de recunoaștere a vinovăţiei se va materializa într-o formă scrisă, în acest fel putând fi sesizată 

instanţa de judecată.
În ceea ce privește conţinutul, acordul de recunoaștere a vinovăţiei va trebui să cuprindă menţiunile 

prevăzute de art. 482 C.proc.pen.: „a) data și locul încheierii; b) numele, prenumele și calitatea celor între 
care se încheie; c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1); d) descrierea faptei 
ce formează obiectul acordului; e) încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege; f ) probele și 
mijloacele de probă; g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă 
încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acţiunea penală; h) felul și cuantumul, precum și forma 
de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu 
privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat; i) semnăturile procurorului, ale inculpatului și ale 
avocatului”.

 IV. ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI ÎN FAZA DE JUDECATĂ
1. Instanţa competentă
În ceea ce privește instanţa de judecată competentă a fi sesizată cu soluţionarea unui acord de recunoaștere 

a vinovăţiei, dispoziţiile consacrate acestei proceduri speciale se completează cu dispoziţiile din partea generală 
a C.proc.pen. în materie de competenţă. Astfel, conform art. 483 C.proc.pen., va fi sesizată „instanţa căreia i-ar 
reveni competenţa să judece cauza în fond”. În acest context, suntem de părere că trebuie avute în vedere două 
situaţii particulare.

Prima ipoteză particulară care trebuie avută în vedere o reprezintă situaţia în care inculpatul a 
săvârșit mai multe infracţiuni. Cu privire la acest aspect, apreciem că situaţia trebuie nuanţată.

Art. 483 alin. (2) teza întâi din C.proc.pen. face distincţie după cum, în cazul săvârșirii mai multor 
infracţiuni, inculpatul recunoaște toate faptele săvârșite sau doar o parte dintre faptele pe care acesta le-a 
săvârșit76. Astfel, conform aceluiași articol, „În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre 
fapte[...]iar pentru celelalte fapte[...]se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat”. În 
măsura în care inculpatul recunoaște toate faptele care au fost reţinute în sarcina sa prin ordonanţa de punere 
în mișcare a acţiunii penale și sunt îndeplinite și celelalte condiţii prevăzute de lege pentru încheierea valabilă 
a acordului, se va încheia un singur acord pentru toate infracţiunile. Dacă inculpatul recunoaște doar o 
parte din faptele săvârșite, sesizarea instanţei de judecată se va face separat. Astfel, pentru infracţiunea/
infracţiunile recunoscută/recunoscute instanţa de judecată va fi sesizată cu un acord, repartizat aleatoriu 
instanţei competente să judece cauza în fond, iar pentru fapta/faptele pe care inculpatul nu o recunoaște/le 
recunoaște, procurorul va întocmi un rechizitoriu, prin care va fi sesizat judecătorul de cameră preliminară.

Se poate remarca faptul că legiuitorul român îi oferă inculpatului posibilitatea de a apela la această 
procedură specială chiar dacă nu recunoaște toate infracţiunile săvârșite. 

În ceea ce ne privește, considerăm că în cazul unui concurs de infracţiuni, opţiunea legiuitorului ar putea 
fi nuanţată. Astfel, noi credem că trebuie să avem în vedere formele pe care le poate îmbrăca un concurs de 
infracţiuni. În măsura în care inculpatul a săvârșit mai multe infracţiuni aflate în concurs real simplu, nu vedem 
vreun impediment pentru care acesta nu ar putea încheia un acord de recunoaștere a vinovăţiei doar pentru 

76 S-a pus problema de a şti cum se va proceda în situaţia în care, în cazul unui concurs de infracţiuni, inculpatul încheie 
un acord de recunoaştere a vinovăţiei doar cu privire la o parte dintre infracţiunile săvârşite, iar cu privire la celelalte se dispune 
clasarea. În acest context apar două întrebări. Pe de o parte, se doreşte a se cunoaşte dacă soluţia de clasare se va dispune în acelaşi 
dosar sau într-un alt dosar, format prin disjungere. Concluzia la care s-a ajuns a fost în sensul că ambele soluţii sunt legale, însă ar 
fi preferabilă cea de-a doua variantă. Pe de altă parte, cu privire la dispoziţia de disjungere a apărut întrebarea dacă aceasta ar trebui 
să se regăsească într-o ordonanţă distinctă sau chiar în cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, soluţia fiind în sensul că 
dispoziţia de disjungere trebuie să se regăsescă într-o ordonanţă distinctă. În acest sens, a se vedea Minuta întâlnirii procurorilor şefi 
de secţie de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetelor de pe lângă tribunale, din data de 14-15 
mai 2015, pp. 24-25. Minuta este disponibilă online pe adresa: 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta%20intalnire%20practica%20neunitara%20procurori%20sefi%20sectie%20
UP%2014-15%20mai%202015.pdf  ( ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
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o parte dintre infracţiuni. Însă, din punctul nostru de vedere, situaţia se prezintă diferit când există o legătură 
între infracţiunile săvârșite de inculpat. Luând exemplul unui concurs real cu conexitate etiologică, se poate 
ajunge într-o situaţie nefirească dacă inculpatul recunoaște doar infracţiunea scop sau doar infracţiunea mijloc. 
Mergând mai departe cu acest raţionament, credem că ar fi cel puţin bizar dacă inculpatul, acuzat de săvârșirea 
unor infracţiuni aflate în concurs formal77, ar recunoaște doar una dintre infracţiunile aflate în concurs. 

În doctrină există autori care salută această alegere a legiuitorului, în timp ce alţii o apreciază ca fiind 
criticabilă.

Pe de o parte, se susţine că această opţiune a legiuitorului este una pe deplin justificată întrucât pe 
această cale se poate înlătura posibilitatea constrângerii inculpatului de a recunoaște toate faptele reţinute în 
sarcina sa de către procuror, cu toate că nu este vinovat de săvârșirea tuturor faptelor78. Din punctul nostru de 
vedere, există liberul arbitru, inculpatul nefiind obligat să recunoască fapte pe care, în realitate, nu le-a comis.

Pe de altă parte, opţiunea legiuitorului este criticată pe motiv că persoana vătămată ar putea fi 
defavorizată79. Astfel, se pornește de la premisa că inculpatul a săvârșit un concurs de infracţiuni, dintre care 
unele se urmăresc la plângere prealabilă. Într-o atare situaţie, „într-un proces iniţiat la plângerea sa, persoana 
vătămată se va lovi de un acord încheiat între procuror și inculpat”. Pe aceeași linie de idei, persoana vătămată 
ar fi dezavantajată cu atât mai mult cu cât am putea fi în ipoteza în care procurorul și inculpatul consideră că și 
persoana vătămată are o culpă în producerea infracţiunii, aspect la care persoana vătămată nu achiesează.

Cea de-a doua situaţie particulară care trebuie avută în vedere în momentul stabilirii competenţei și a 
modului de sesizare a instanţei de judecată se referă la participaţia penală80. În ceea ce privește competenţa, 
și în cazul participaţiei penale aceasta se va stabili doar în raport de inculpatul care a încheiat un acord81. 
Considerăm, alături de alţi autori, că un argument care poate fi adus în acest sens sunt și dispoziţiile art. 483 
alin. (2) din C.proc.pen., care prevăd că „procurorul înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care 
se referă la faptele și persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaștere a vinovăţiei”.

Totodată, conform art. 483 alin. (3) C.proc.pen., în măsura în care inculpatul, partea civilă și partea 
responsabilă civilmente au încheiat o tranzacţie sau un acord de mediere, procurorul va înainta instanţei de 
judecată și tranzacţia sau, după caz, acordul de mediere.

77 Menţionăm faptul că în conformitate cu art. 43 alin. (1) din C.proc.pen., concursul formal reprezintă una dintre ipotezele 
în care reunirea cauzelor este obligatorie. Cu toate acestea, chiar dacă, din punctul nostru de vedere, în cazurile de reunire obligatorie 
nu ar trebui să poată fi dispusă disjungerea, raportat la modul de redactare al art. 46 C.proc.pen., cauzele pot fi disjunse, cel puţin 
teoretic, şi în cazul concursului formal, având în vedere faptul că acest din urmă articol nu face distincţie între cazurile de reunire 
obligatorie şi facultative.

78 P. Buneci (coord. ), op. cit., p. 579-580.
79 S. Siserman, Consideraţii privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, articol disponibil online  pe www.juridice.ro  (ultima 

accesare în data de 30 septembrie 2016).
80 În practica judiciară se pune întrebarea de a şti cum se va dispune soluţia de clasare în ipoteza în care, în cadrul aceluiaşi 

dosar, pentru o parte dintre inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, pentru alţi inculpaţi se încheie un acord de recunoaştere a 
vinovăţiei, iar în ceea ce îi priveşte pe aceştia din urmă procurorul va dispune şi o soluţie de clasare pentru o parte dintre faptele 
săvârşite. Soluţia de clasare se va dispune prin rechizitoriu sau printr-o ordonanţă anterioară încheierii acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei? Soluţia la care s-a ajuns a fost în sensul că ambele variante sunt legale, însă ar fi de preferat să se disjungă cauza cu privire 
la inculpaţii pentru care urmează a se încheia acord, urmând ca, ulterior, pentru faptele care nu fac obiectul acordului  să se dispună 
soluţia de clasare, printr-o orodonanţă. În acest sens, a se vedea interpretarea dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, p. 3, material disponibil online pe adresa http://www.mpublic.ro/note_studiu_noile_coduri/noi_probleme_de_drept_invocate_
de_parchete.pdf  ( ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

81 Spre exemplu, ne imaginăm ipoteza în care două persoane săvârşesc infracţiunea de loviri sau alte violenţe, infracţiune 
prevăzută şi pedepsită de art. 193 Cod pen. Una dintre aceste persoane este avocat, atrăgând, deci, competenţa curţii de apel, iar 
cealaltă nu are vreo calitate ce ar atrage competenţa unei anumite instanţe, fiind, deci, competentă, judecătoria. În baza art. 63 alin. 
(1) C.proc.pen., raportat la art. 43 alin. (2) lit. b) C.proc.pen., se dispune reunirea celor două cauze. Dacă sesizarea instanţei de 
judecată s-ar face prin rechizitoriu, competentă să judece cauza pentru cei doi inculpaţi ar fi curtea de apel. Dacă însă doar inculpatul 
care atrage competenţa curţii de apel doreşte încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul va proceda la disjungerea 
cauzei, iar sesizarea instanţei se va face separat, pentru inculpatul care a recunoscut fapta urmând a fi sesizată cu acordul încheiat 
curtea de apel, iar pentru inculpatul care nu a dorit încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei se va dispune declinarea de 
competenţă către parchetul de pe lângă judecătorie.

http://www.juridice.ro/
http://www.mpublic.ro/note_studiu_noile_coduri/noi_probleme_de_drept_invocate_de_parchete.pdf
http://www.mpublic.ro/note_studiu_noile_coduri/noi_probleme_de_drept_invocate_de_parchete.pdf
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2. Procedura în faţa instanţei de judecată
a) Dispoziţii generale
Subliniem încă de la început faptul că în măsura în care se încheie un acord de recunoaștere a vinovăţiei 

nu se mai parcurge faza de cameră preliminară.
În ceea ce privește procedura în faţa instanţei de judecată, reglementată de art. 484 C.proc.pen., aceasta 

se completează cu dispoziţiile de drept comun în sensul că dosarul va fi repartizat aleatoriu unui complet 
de judecată, stabilindu-se un termen pentru soluţionarea cauzei. Instanţa de judecată trebuie să își verifice 
competenţa, legalitatea sesizării, legalitatea administrării probelor și a celorlalte acte de urmărire penală82.

O întrebare care a fost ridicată în doctrină are în vedere comunicarea acordului de recunoaștere a 
vinovăţiei, în condiţiile în care C.proc.pen. nu face nicio referire cu privire la acest aspect. În acest context, se 
pune întrebarea de a ști cui i se  comunică acordul de recunoaștere a vinovăţiei și care este organul judiciar care 
are o astfel de competenţă. 

În ceea ce îl privește pe inculpat, în literatura juridică de specialitate se susţine faptul că acestuia 
trebuie să i se comunice o copie a acordului la momentul semnării83 sau că, prin raportare la art. 329 alin. (2) 
C.proc.pen., procurorul ar putea comunica el însuși acordul inculpatului, după încheierea acordului și înainte 
de sesizarea instanţei de judecată sau va trimite instanţei de judecată un număr de copii certificate, necesare 
pentru a fi comunicate inculpatului/inculpaţilor84. Din punctul nostru de vedere, în lipsa unor dispoziţii speciale, 
cât și pentru o mai bună celeritate85, ar trebui ca procurorul să trimită instanţei de judecată un număr de copii 
certificate pentru comunicare. 

Cu privire la persoana vătămată, în doctrină a fost exprimată opinia conform căreia și acesteia îi va 
fi comunicat acordul încheiat între procuror și inculpat, acordul împreună cu un număr de copii necesare 
pentru comunicare fiind trimise instanţei de judecată86.

b) Verificări prealabile87

În ceea ce privește prima etapă procesuală, art. 484 alin. (1) C.proc.pen. statuează următoarele: „Dacă 
acordului de recunoaștere a vinovăţiei îi lipsește una dintre menţiunile prevăzute la art. 482 sau dacă nu au fost 
respectate condiţiile prevăzute la art. 483 C.proc.pen., instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile 
și sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.”

În acest context, considerăm că se impun a fi analizate mai multe aspecte, începând cu a determina 
ce omisiuni pot fi acoperite, care este organul judiciar competent să acopere aceste omisiuni, care este natura 
termenului în care acestea pot fi complinite și, totodată, de la ce moment începe să curgă termenul acordat de 
instanţa de judecată.

Primul aspect care trebuie subliniat se referă la omisiunile care pot fi acoperite.
Menţionăm faptul că avem în vedere ipoteza în care, nefiind respectate anumite cerinţe expres prevăzute 

de lege, cauza va fi restituită procurorului, în vederea complinirii acestora. În acest sens va fi sesizat conducătorul 
parchetului care a emis acordul88. C.proc.pen. prevede două astfel de situaţii89.

82 În literatura de specialitate se apreciază că instanţa de judecată nu s-ar putea degreva de această sarcină, întrucât de ea 
depinde legalitatea şi, totodată, temeinicia soluţiei pe care urmează să o pronunţe. În acest sens, a se vedea B. Micu ş.a.,  op. cit., p. 377.

83 A. V. Iugan, op. cit., p. 114. 
84 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 478.
85 Credem că un argument care poate fi avut în vedere are la bază verificările pe care le face instanţa de judecată, în condiţiile 

art. 484 C.proc.pen. În concret, dacă procurorul ar comunica acordul încheiat, iar ulterior instanţa de judecată ar constata că acesta 
nu cuprinde toate menţiunile obligatorii, aspecte care urmează a fi remediate, practic, inculpatului i s-a comunicat un acord care nu 
este întocmit cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.

86 A.V. Iugan, op. cit., p. 114.
87 În doctrină s-a apreciat că procedura în faţa instanţei de judecată presupune 2 etape distincte: pe de o parte, verificările 

pe care trebuie să le facă instanţa de judecată, iar, pe de altă parte, soluţionarea propriu-zisă a acordului. În acest sens, a se vedea, I. 
Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 479.

88 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 480. Acest autor apreciază faptul că prin sesizarea conducătorului parchetului care 
a emis acordul legiuitorul confirmă obligaţia acestuia de a proceda la verificarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, ca act de 
sesizare a instanţei de judecată.

89 Subliniem faptul că anterior O.U.G. nr. 18/2016, art. 484 alin. (1) C.proc.pen. prevedea, pe lângă aceste două ipoteze în 
care era sesizat conducătorul parchetului care a emis acordul, lipsa vreuneia dintre menţiunile prevăzute la art. 482 şi nerespectarea 
condiţiilor prevăzute de art. 483, şi o a treia ipoteză, „lipsa menţiunilor obligatorii”. În acest context, se punea întrebarea la ce anume 
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O primă ipoteză în care se restituie cauza procurorului este atunci când acordului de recunoaștere 
a vinovăţiei îi lipsește vreuna dintre menţiunile prevăzute de art. 482 C.proc.pen., menţiuni care vizează 
cuprinsul acordului încheiat. Textul legal menţionat nu face însă nicio distincţie între menţiunile care se 
regăsesc în cuprinsul acordului încheiat între procuror și inculpat, de unde s-ar putea ajunge la concluzia că 
procurorul, în termenul de 5 zile acordat de instanţa de judecată, ar avea posibilitatea de a acoperi oricare 
dintre menţiunile care trebuie să se regăsească în cuprinsul acordului. Cu toate acestea, noi achiesăm la opinia 
conform căreia nu pot fi acoperite acele omisiuni care se referă la negocierea propriu-zisă a acordului90.

În literatura de specialitate91 se apreciază că pot fi acoperite omisiunile în situaţia în care nu se prevăd 
toate datele privind persoana inculpatului, prevăzute de art. 107 C.proc.pen.92, dacă nu sunt prevăzute data și 
locul încheierii acordului, nu este descrisă fapta ce formează obiectul acordului (atât timp cât situaţia ce rezultă 
din probele administrate este la fel cu situaţia pe care a reţinut-o procurorul), când s-a omis menţionarea 
încadrării juridice a faptei (atât timp cât aceasta este evidentă, pe baza actelor care există la dosar) sau pedeapsa 
prevăzută de lege93, lipsește declaraţia inculpatului cu privire la recunoașterea comiterii faptei și acceptarea 
încadrării juridice (acesta semnând însă acordul încheiat)94, nu au fost indicate probele și mijloacele de probă, 
însă acestea există la dosar. De asemenea, și lipsa semnăturii procurorului, inculpatului sau avocatului va putea 
fi suplinită95. 

Remedierea omisiunilor se va face, după caz, prin menţionarea tuturor datelor prevăzute de art. 107 
C.proc.pen., menţionarea datei și a locului încheierii acordului, descrierea faptei, menţionarea încadrării 
juridice sau a pedepsei prevăzute de lege, luarea declaraţiei inculpatului, indicarea probelor și a mijloacelor de 
probă, semnarea acordului.

Referitor la omisiunile ce nu pot fi acoperite, există diverse opinii exprimate în literatura juridică, opinii 
conform cărora nu pot fi acoperite omisiunile care privesc cuantumul pedepsei96

(avându-se la bază argumentul că în această ipoteză nu există nicio probă care să susţină faptul că în 
urma negocierii s-a ajuns la un acord efectiv), felul pedepsei97, stabilirea obligaţiilor facultative sau a numărului 
de zile de muncă în folosul comunităţii98.

se referă sintagma „menţiuni obligatorii” din cuprinsul art. 484 alin. (1), în condiţiile în care menţiunile care trebuiau să se regăsească 
în cuprinsul acordului erau deja enumerate în cadrul art. 482 , articol la care se făcea trimitere expresă în cuprinsul art. 484, menţiuni 
care, din modul de exprimare a legiuitorului, erau oricum obligatorii.

90 Nu se pot acoperi acele omisiuni care privesc exclusiv probleme de legalitate a fondului soluţiei. În acest sens, a se vedea 
C.A. Bucureşti, dec. nr. 1042/A din 22 septembrie 2014, în A. V. Iugan, op. cit., p.120.

91 A. V. Iugan, op. cit., p. 120.
92 Suntem întru totul de acord cu acest punct de vedere întrucât art. 107 C.proc.pen. cuprinde menţiuni ce privesc o mai 

bună identificare a inculpatului, neafectând în vreun fel procedura de negociere.
93 Apreciem că şi această menţiune poate fi acoperită întrucât şi din încadrarea juridică a faptei se poate observa care este 

pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce face obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, nefiind afectată procedura de 
negociere prin indicarea ulterioară a acestei menţiuni.

94 În ceea ce ne priveşte, privim cu o mai mare reticenţă acoperirea acestei omisiuni, tocmai pentru a evita ca inculpatul să 
fie constrâns să încheie un astfel de acord. Din punctul nostru de vedere, declaraţia prin care inculpatul recunoaşte fapta săvârşită 
şi acceptă încadrarea juridică a acesteia este menţiunea esenţială care trebuie să apară în cuprinsul acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei. Mai mult, C.proc.pen. prevede faptul că trebuie să existe o declaraţie „expresă” a inculpatului. Per a contrario, nu se poate 
deduce pe cale de interpretare faptul că inculpatul recunoaşte fapta şi acceptă încadrarea juridică. Totodată, chiar dacă acordul este 
semnat de inculpat, credem că semnătura doar confirmă ceea ce inculpatul a recunoscut deja. În măsura în care semnătura ar fi fost 
suficientă nu s-ar mai fi prevăzut că, pe lângă aceasta, acordul trebuie să cuprindă şi o declaraţie a inculpatului.

95 În acest sens, a se vedea Conferinţele Noul Cod de procedură penală, p. 190, material disponibil online pe adresa http://
www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura%20NCPP.pdf (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016). 

96 A. V. Iugan, op. cit., pp. 120-121. 
97 Ibidem. În ceea ce priveşte pedeapsa, într-o cauză, instanţa de judecată i-a solicitat procurorului să acopere omisiunea ce 

consta în nelegala stabilire a pedepsei. În acest sens, a se vedea C.A. Bucureşti, dec. pen. nr. 1354/A din 31 octombrie 2014 în A.V. 
Iugan, op. cit., p. 119.

98 M. Udroiu, op. cit., p. 413; În sensul că art. 484 alin. (1) C.proc.pen. privind acoperirea omisiunilor este incident şi cu 
privire la stabilirea formei de executare a pedepsei, a se vedea, pe larg, C.A. Constanţa, dec. nr. 645/P/2015, decizie disponibilă pe 
adresa www.portal.just.ro, decizie în care Curtea constată că „Prin <<formă de executare>> a pedepsei se înţelege obligaţia de a stabili 
forma principală de executare, în regim de detenţie sau în regim neprivativ de libertate, dar şi, în cazul suspendării sub supraveghere 
a executării pedepsei, toate măsurile de supraveghere ataşate, obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. (2) Cod pen. şi conţinutul concret 
al acestora, precum şi perioada pentru care inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform art. 93 alin. 

http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
http://www.portal.just.ro
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 O altă ipoteză în care se restituie dosarul procurorului are în vedere nerespectarea condiţiilor 
prevăzute de art. 483 C.proc.pen. Astfel, din cuprinsul art. 483 rezultă că dosarul va fi restituit procurorului, 
conform alin. (1) al aceluiași articol, dacă instanţa de judecată sesizată nu este cea competentă să judece cauza 
în fond sau acordul de recunoaștere a vinovăţiei nu a fost însoţit de dosarul de urmărire penală.

 În această ipoteză, acoperirea omisiunilor presupune ca instanţa de judecată să sesizeze conducătorul 
parchetului care a emis acordul, urmând a fi sesizată instanţa competentă, sau, după caz, instanţei de judecată 
sesizate să i se trimită și dosarul de urmărire penală.

 Conform alin. (2) al aceluiași articol, cauza se va restitui procurorului și dacă, în ipoteza existenţei unui 
pluralităţi de infracţiuni sau a unei participaţii penale, se încheie acord de recunoaștere a vinovăţiei doar cu 
privire la o parte dintre faptele săvârșite sau doar o parte dintre participanţii la infracţiune încheie un asemenea 
acord și s-a trimis instanţei de judecată întreg dosarul de urmărire penală și nu doar actele de urmărire penală 
care se referă la faptele și persoanele care fac obiectul acordului.

 Acoperirea omisiunilor presupune trimiterea, alături de acordul de recunoaștere a vinovăţiei, doar a 
actelor de urmărire penală care privesc faptele și persoanele care formează obiectul acordului.

 Conform alin. (3) al art. 483 C.proc.pen., cauza  va fi restituită procurorului și dacă, fiind incidente 
dispoziţiile art. 23 alin. (1) C.proc.pen., acordul de recunoaștere a vinovăţiei nu este însoţit de tranzacţia 
încheiată sau de acordul de mediere.

 Omisiunile vor fi acoperite prin înaintarea instanţei de judecată, alături de acord, a tranzacţiei sau, după 
caz, a acordului de mediere.

 O întrebare care a fost pusă în literatura de specialitate este dacă legiuitorul român a omis sau nu 
a dorit să includă în cadrul art. 484 alin. (1) verificarea de către instanţa de judecată a existenţei avizelor 
procurorului ierarhic superior. Din punctul nostru de vedere, acest aspect are o importanţă deosebită întrucât, 
practic, celelalte condiţii pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăţiei sunt reflectate în cadrul art. 
482 C.proc.pen. (spre exemplu, una dintre menţiunile care trebuie să se regăsească în cuprinsul acordului se 
referă la numele, prenumele și calitatea celor între care se încheie acordul, acest din urmă aspect reflectând dacă 
a fost sau nu pusă în mișcare acţiunea penală; de asemenea, trebuie să fie menţionată și pedeapsa prevăzută de 
lege). Nici cu privire la acest aspect nu există un punct de vedere unitar în literatura de specialitate. 

 Într-o primă opinie99, la care ne raliem și noi, se afirmă faptul că instanţa de judecată trebuie să verifice 
și existenţa avizului ulterior al procurorului ierarhic superior, lipsa acestuia putând fi complinită în termenul 
de 5 zile (cu menţiunea că negocierea nu este influenţată de lipsa primului aviz, atât timp cât există avizul 
ulterior)100.

 Într-o a doua opinie101, se pleacă de la premisa că voinţa legiuitorului a fost ca avizul procurorului 
ierarhic superior să nu fie public. În baza acestui raţionament, instanţa de judecată nu trebuie să mai verifice 
existenţa avizului întrucât, prin faptul că s-a sesizat instanţa de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăţiei, 
se consideră respectate implicit și limitele negocierii.

 În fine, indiferent de omisiunea care trebuie remediată, este suficientă o adresă, nefiind necesară 
pronunţarea unei hotărâri102.

Un al doilea aspect care trebuie evidenţiat se referă la organul judiciar competent să acopere omisiunile 
sesizate de către instanţa de judecată.

 Din punctul nostru de vedere, va fi competent procurorul care a încheiat acordul de recunoaștere a 
vinovăţiei cu inculpatul103. 

(1) Cod pen.”, iar „omisiunea includerii în acord a cel puţin uneia dintre obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. (2) poate fi acoperită, în 
condiţiile art. 484 alin. (1) C.proc.pen.”

99 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.
juridice.ro.

100 Argumentele care sunt aduse în acest sens sunt următoarele: avizul ulterior al procurorului ierarhic superior se poate da şi 
prin menţiunea pe actul ce atestă încheierea acordului, nu este influenţată negocierea şi prin înaintarea acordului procurorul ierarhic 
superior îşi exprimă implicit voinţa.

101 G. Bodoroncea, op. cit., pp. 333-334.
102 În acest sens, a se vedea A.V. Iugan, op. cit., p. 121; G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit.,  p. 1238.
103 În acelaşi sens, a se vedea M. Udroiu, op. cit., p. 413; G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1238. În sensul că 

omisiunile pot fi acoperite de conducătorul parchetului care a emis acordul, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., p. 122.

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
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Un alt aspect care trebuie avut în vedere se referă la natura termenului de 5 zile acordat de instanţa de 
judecată procurorului pentru acoperirea omisiunilor. 

Cu privire la acest aspect, în doctrină au existat două orientări. Pe de o parte, au fost autori care au 
apreciat că termenul este unul de recomandare104, având în vedere faptul că nu se prevede nicio sancţiune 
pentru nerespectarea acestuia, omisiunile putând fi acoperite până la momentul la care instanţa de judecată se 
va pronunţa cu privire la admiterea sau respingerea acordului încheiat, iar, pe de altă parte, a existat și o a doua 
opinie, la care ne raliem și noi, conform căreia termenul este unul de decădere105. 

Nu în ultimul rând, se pune întrebarea de a ști care este momentul de la care începe să curgă termenul 
de 5 zile.

Acesta este, astfel cum s-a afirmat în literatura de specialitate, momentul la care se comunică 
procurorului încheierea de restituire a cauzei106.

c) Procedura în faţa instanţei de judecată
În lumina prevederilor art. 484 alin. (2) C.proc.pen., „La termenul fixat se citează inculpatul, celelalte 

părţi și persoana vătămată. Instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaștere a vinovăţiei prin sentinţă, 
în ședinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului și avocatului acestuia, precum și, dacă sunt 
prezente, a celorlalte părţi și a persoanei vătămate”. Aceste dispoziţii trebuie privite nuanţat, prin prisma Dec. 
C.C. nr. 235/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) și 
ale art. 488 din C.proc.pen., cât și a O.U.G. nr. 18/2016.

Un prim aspect care trebuie avut în vedere se referă la publicitatea ședinţei de judecată. Astfel, în 
conformitate cu articolul menţionat anterior, instanţa de judecată se va pronunţa în ședinţă publică107. 
Credem că un argument care poate fi adus în sensul că doar soluţionarea acordului se va desfășura în ședinţă 
publică, este inclusiv  modul de redactare al art. 484 C.proc.pen. Astfel, menţiunea referitoare la publicitatea 
ședinţei de judecată este făcută în cuprinsul celui de-al doilea alineat. În măsura în care legiuitorul ar fi dorit 
ca publicitatea ședinţei de judecată să se refere atât la verificările prealabile, cât și la soluţionarea acordului, ar 
fi putut să introducă un al treilea alineat și să menţioneze acest aspect. Subliniem faptul că în măsura în care 
nu se respectă publicitatea ședinţei de judecată, vor fi incidente dispoziţiile prevăzute de art. 281 alin. (1) lit. c) 
din C.proc.pen. 

În ceea ce privește participarea procurorului în faza de judecată, apreciem că aceasta este obligatorie, 
această procedură specială completându-se cu dispoziţiile prevăzute la art. 363 C.proc.pen. Mai mult, instanţa 
de judecată se va pronunţa cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăţiei și după ascultarea procurorului. 
Lipsa acestuia, atunci când participarea sa este obligatorie, duce la incidenţa art. 281 alin. (1) lit. d) C.proc.pen.

Referitor la rolul inculpatului în faza de judecată, credem că trebuie punctate două chestiuni: prezenţa 
acestuia în faza de judecată și ascultarea sa de către instanţa sesizată.

Subliniem încă de la început faptul că inculpatul va fi citat108.

104 În acelaşi sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., p. 122; P. Buneci (coord.), op. cit., p. 580; G. Bodoroncea în M. Udroiu 
(coord.), op. cit., p. 1238; M. Udroiu, op. cit., p. 413; G. Bodoroncea, op. cit., p. 333. 

105 În acest sens, a se vedea B. Micu, ş.a.,  op. cit., p. 378; I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 482; A. V. Iugan, op. cit., p. 54; 
F. Cotoi, V. Brutaru, op. cit., p. 72. 

106 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit. p 480. Cu toate acestea, aceşti autori apreciază că şedinţa de  judecată trebuie să fie 
publică şi în etapa verificărilor prealabile. În această ipoteză, termenul va începe să curgă de la momentul la care instanţa de judecată 
pronunţă încheierea de restituire. În sensul că termenul începe să curgă de la momentul la care s-a înregistrat acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei la instanţa competentă, a se vedea C. V. Ştefan, Cartea de termene în procedura penală, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014, p. 
217.

107 În doctrină a fost exprimată şi o opinie mai nuanţată, apreciindu-se că atât verificările prealabile ce intră în competenţa 
instanţei de judecată sesizate, cât şi soluţionarea propriu-zisă a acordului trebuie să se desfăşoare în şedinţă publică. Argumentul 
care se aduce în acest sens se referă la faptul că legiuitorul nu a prevăzut expres faptul că această activitate de verificare efectuată de 
instanţa de judecată trebuie să se desfăşoare în camera de consiliu. Astfel, mergând mai departe cu acest raţionament, urmează ca 
instanţa de judecată, la începutul şedinţei de judecată, să comunice participanţilor dacă au fost îndeplinite sau nu condiţiile prevăzute 
de art. 482 şi 483 C.proc.pen., după ce, anterior, a efectuat verificările prealabile în cadrul activităţii de studiere a dosarului. Dacă 
au fost îndeplinite condiţiile menţionate la art. 482 şi 483 C.proc.pen., va urma judecata în fond a cauzei, iar în caz contrar se va 
dispune restituirea cauzei la procuror, pentru ca acesta să acopere omisiunile sesizate. În acest sens, a se vedea, pe larg, I. Neagu, M. 
Damaschin, op. cit., p. 481. 

108 Conform art. 484 alin. (2) teza întâi, „La termenul fixat se citează inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată.” 
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Cu privire la prezenţa inculpatului în faza de judecată, nu există unitate de păreri în literatura juridică de 
specialitate. Astfel, există opinii potrivit cărora nu este obligatorie participarea efectivă a inculpatului la ședinţa 
de judecată, atât timp cât acesta și-a exprimat consimţământul prin semnarea acordului, fiind suficientă citarea 
sa109, existând însă și opinii contrare110, la care ne raliem și noi fără rezerve, conform cărora ascultarea inculpatului 
este obligatorie, prin urmare și prezenţa acestuia, în caz contrar fiind aplicabile dispoziţiile prevăzute de art. 
281 alin. (2) lit. e) din C.proc.pen.111

După cum am menţionat deja, noi apreciem că inculpatul trebuie să fie prezent la soluţionarea 
acordului de recunoaștere a vinovăţiei pentru ca instanţa de judecată să își formeze convingerea că inculpatul 
și-a exprimat consimţământul în cunoștinţă de cauză. Din punctul nostru de vedere, se poate ajunge la o astfel 
de concluzie și din modul de redactare a dispoziţiilor prevăzute de art. 484 alin. (2) C.proc.pen. Sub aspectul 
conţinutului, acest articol face referire la „ascultarea procurorului, a inculpatului și a avocatului acestuia”, pe de 
o parte, iar, pe de altă parte, la „ascultarea celorlalte părţi și a persoanei vătămate”, însă doar dacă acestea din 
urmă sunt prezente. Mai mult, în urma Deciziei Curţii Constituţionale, instanţa de judecată va trebui să asculte 
și persoana vătămată și partea responsabilă civilmente dacă, „legal citate, acestea sunt prezente”112. Credem că în 
măsura în care legiuitorul ar fi dorit ca prezenţa inculpatului să fie facultativă, ar fi utilizat și în privinţa acestuia 
sintagma „dacă, legal citat, acesta este prezent”. 

Totodată, inculpatul va fi ascultat de către instanţa de judecată. Astfel, art. 484 alin. (2) C.proc.
pen. prevede în mod expres faptul că instanţa de judecată se va pronunţa asupra acordului de recunoaștere a 
vinovăţiei și după ascultarea inculpatului113. 

Un alt aspect care a suscitat controverse are în vedere asistenţa juridică a inculpatului în faza de judecată. 
În timp ce unii autori114 au apreciat că asistenţa juridică nu este obligatorie, atât timp cât nu este incident 
vreunul dintre cazurile de asistenţă juridică obligatorie prevăzute de art. 90 C.proc.pen.,  există și autori care 
susţin contrariul115.

În ceea ce ne privește, aderăm la opinia exprimată în literatura de specialitate potrivit căreia asistenţa 
juridică a inculpatului este obligatorie și în faza de judecată116, nu doar în faza de urmărire penală. În susţinerea 

Menţionăm că, anterior O.U.G. nr. 18/2016 nu se prevedea în mod expres faptul că inculpatul va fi citat. Cu toate acestea, în doctrină 
se aprecia necesitatea citării inculpatului. În acest sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin,  op. cit., p. 482.

109 În acest sens, a se vedea, pe larg, A. V. Iugan, op. cit., p. 131; G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1239; Acest 
din urmă autor susţine că în măsura în care prezenţa inculpatului ar fi obligatorie, acesta, printr-un comportament abuziv şi în mod 
conştient s-ar sustrage de la judecată pentru a amâna pronunţarea unei soluţii cu privire la acordul de recunoaştere a vinovăţiei..

110 În acest sens, a se vedea Conferinţele Noul Cod de procedură penală, p. 190, articol disponibil online pe adresa http://
www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura%20NCPP.pdf ( ultima accesare în data de 30 septembrie 2016); S. G. Daniel, Rolul instanţei de 
judecată în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute 
de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online  pe www.juridice.ro,  I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 482; în sensul 
că  instanţa de judecată poate lua act de manifestarea de voinţă a inculpatului şi prin intermediul unui mandatar special sau a unui 
înscris autentic, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a.,  op. cit., p. 1275.

111 În sensul că prezenţa inculpatului în faza de judecată este obligatorie, sub sancţiunea nulităţii absolute şi cu rezerva că 
hotărârea pronunţată de instanţa de judecată poate fi atacată cu apel sau pe calea contestaţiei în anulare, instanţa putând admite 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de valabilitate ale acestuia, a se vedea tema propusă de 
Jud. Târgu Mureş, în A. Ciobanu, P. Ciobanu, T. Manea, Noul cod de procedură penală adnotat, Ed. Rosetti Internaţional, Bucureşti, 
2015, p. 485, Minuta disponibilă online pe adresa 

http://portal.just.ro/43/Documents/Minute/MINUTA.2014.04.11.PENALA.pdf  (ultima accesare în data de 30 septembrie 
2016). 

112 Conform Dec. C. C.  nr. 235/2015, parag. 69, disponibilă pe http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-
referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-
penala .

113 În dec. nr. 258/A din 14.05.2015, C.A. Târgu Mureş a reţinut că ascultarea inculpatului nu are un caracter pur formal, ci 
are rolul de a oferi instanţei de judecată oportunitatea de a verifica dacă inculpatul şi-a exprimat consimţământul în lipsa vreunui 
viciu de consimţământ; decizia poate fi consultată pe www.portaljust.ro.

114 M. Udroiu, op. cit. p. 413; G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1239; A. V. Iugan, op. cit., p. 125; A. Zarafiu, 
op. cit., p. 511. 

115 F. Cotoi, V. Brutaru, op. cit., p. 72; I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 482; Conferinţele Noul Cod de procedură penală, 
p. 190, material disponibil online pe adresa http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura%20NCPP.pdf (ultima accesare în data de 30 
septembrie 2016). 

116 În practica judiciară, o hotărâre care consfinţeşte o asemenea opinie este şi ce a C.A. Suceava, s. pen. şi pentru cauze cu 

http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
http://www.juridice.ro
http://portal.just.ro/43/Documents/Minute/MINUTA.2014.04.11.PENALA.pdf
http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala
http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala
http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala
http://www.portaljust.ro
http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
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acestui punct de vedere, pe lângă faptul că se pot crea situaţii inechitabile și ilogice, considerăm că avem și un 
argument de text. Astfel, în art. 484 alin. (2) C.proc.pen., printre participanţii la procesul penal enumeraţi, care 
vor fi ascultaţi de instanţa de judecată înainte ca aceasta să se pronunţe cu privire la acordul de recunoaștere a 
vinovăţiei, se numără și avocatul inculpatului. Or, apreciem că această menţiune trebuie interpretată în sensul 
că asistenţa juridică este obligatorie și la acest moment, iar nu în sensul că avocatul inculpatului va fi ascultat 
doar dacă inculpatul își angajează un avocat. De altfel, în opinia noastră, prin însuși modul de redactare a art. 
484 alin. (2), legiuitorul face o distincţie între ascultarea procurorului, a inculpatului și a avocatului acestuia și 
implicit prezenţa acestora, pe de o parte, și celelalte părţi și persoana vătămată, pe de altă parte.  

Cu privire la participarea părţii civile117, a părţii responsabile civilmente și a persoanei vătămate în faza 
de judecată, în lumina prevederilor art. 484 alin. (2) C.proc.pen., prin prisma Dec. C.C. nr. 235/2015118, cât 
și a O.U.G. nr. 18/2016, instanţa de judecată, înainte de a se pronunţa cu privire la acordul de recunoaștere a 
vinovăţiei, va trebui să asculte și celelalte părţi și persoana vătămată, dacă, citate fiind, acestea sunt prezente 
la ședinţa de judecată. Astfel, la termenul de judecată, celelalte  părţi și persoana vătămată vor fi citate. În 
ceea ce privește prezenţa acestora, din modul de redactare a art. 484 alin. (2) C.proc.pen. și în baza Dec. nr. 
235/2015 și a O.U.G. nr. 18/2016 se desprinde ideea că prezenţa acestora nu este obligatorie, instanţa de 
judecată având obligaţia să le asculte în măsura în care, fiind  citate, acestea au luat parte la judecată. 

În ceea ce privește sensul termenului de „ascultare”, se apreciază că acesta are în vedere doar admisibilitatea 
acordului119 și motivarea soluţiei la care procurorul și inculpatul au ajuns în urma negocierii120. 

Cu privire la contradictorialitatea procedurii în faţa instanţei de judecată, trebuie subliniat faptul că, la 
intrarea în vigoare a noului C.proc.pen., legiuitorul a prevăzut, în cadrul art. 484 alin. (2), faptul că instanţa 
de judecată se va pronunţa în urma unei proceduri necontradictorii. Ulterior, prin Dec. C.C. nr. 235/2015, a 
fost declarat neconstituţional art. 484 alin. (2), întrucât excludea partea civilă, partea responsabilă civilmente 
și persoana vătămată de la audierea în faţa instanţei de judecată. În acest context, în literatura de specialitate 
s-a apreciat că121 în urma Dec. C.C. nr. 235/2015, nu se mai poate vorbi despre o procedură necontradictorie, 
atât timp cât sunt citate și persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente. Mai mult, s-a 
considerat122 că, întrucât prin dec. nr. 235/2015 nu se conferă niciun drept suplimentar inculpatului, se poate 
vorbi despre o „contradictorialitate” între procuror și inculpat, pe de o parte, și celelalte părţi și persoana 
vătămată, pe de altă parte, iar nu între acuzare și apărare. 

O altă chestiune controversată  se referă la posibilitatea de a se administra probe. Pe de o parte, se 
apreciază că123 nu este posibilă solicitarea de a se administra probe. Există însă și o altă opinie, la care achiesăm, 
conform căreia se poate solicita proba cu înscrisuri în circumstanţiere124.

minori, dec. nr. 133 din 16 februarie 2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
117 În doctrină  se pune problema de a şti care este rolul procesual pentru care trebuie ascultată şi partea civilă, atât timp 

cât aceasta nu este implicată în derularea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în faza de urmărire penală. Răspunsul la această 
întrebare are în vedere formarea convingerii instanţei de judecată, prin ascultarea părţii civile, cu privire la existenţa unui acord 
pentru încheierea unei tranzacţii sau a unui acord de mediere. În acest sens, I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 483. 

118 Dec. C.C. nr. 235/2015, parag. 69, disponibilă online pe http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-
referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-
penala.

119 F. Cotoi, V. Brutaru, op. cit., p. 72; Ş. G. Daniel, Rolul instanţei de judecată în realizarea acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol 
disponibil online  pe www.juridice.ro. 

120 M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 55. În sensul că instanţa de judecată nu ar putea să îi adreseze inculpatului întrebări legate 
de comiterea faptei, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1274. Argumentul adus în susţinerea acestui punct de vedere 
are la bază una dintre soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de judecată, conform art. 485 C.proc.pen., de respingere a acordului 
când, ulterior acestei proceduri, declaraţia inculpatului nu ar putea fi folosită împotriva sa într-o procedură desfăşurată după regulile 
de drept comun.

121 A. V. Iugan, op. cit., p. 126.
122 G. Bodoroncea, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1240. 
123 A. S. Uzlău ş.a., op. cit., p. 574; B. Micu ş.a., op. cit., p. 378; M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 55; G. Bodoroncea, Comentariu 

în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1241; C. Ghigheci în N. Volonciu, ş.a.,  op. cit.,  p. 1274; A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.juridice.ro.

124 A. V. Iugan, op. cit., p. 134. 

http://www.rolii.ro
http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala
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http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala
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La fel ca în cazul procedurii obișnuite, apreciem că inculpatului i se va acorda ultimul cuvânt125.
În ceea ce privește hotărârea prin care se va pronunţa instanţa de judecată, conform art. 484 alin. 

(2) C.proc.pen., aceasta se va pronunţa printr-o sentinţă. În absenţa unei dispoziţii derogatorii, apreciem că 
pronunţarea se va face în ședinţă publică.

3. Soluţiile instanţei
Conform art. 485 C.proc.pen., instanţa de judecată va putea admite acordul de recunoaștere a vinovăţiei 

sau îl va putea respinge.
a) Admite acordul de recunoaștere a vinovăţiei
Conform art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen.126, instanţa de judecată „admite acordul de recunoaștere a 

vinovăţiei și pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului.”

În ceea ce privește condiţiile pe care le analizează instanţa de judecată pentru a putea admite acordul de 
recunoaștere a vinovăţiei, C.proc.pen. prevede în mod expres faptul că instanţa de judecată verifică condiţiile 
prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen.

Raportat la art. 480 C.proc.pen., instanţa de judecată verifică dacă pentru infracţiunea ce face obiectul 
acordului se prevede pedeapsa amenzii sau închisoare de cel mult 15 ani, dacă din probele care au fost administrate 
în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care procurorul a pus în 
mișcare acţiunea penală și cu privire la vinovăţia inculpatului și dacă acesta din urmă a fost asistat, la încheierea 
acordului, de un avocat.

Referitor la art. 481 și 482 C.proc.pen., instanţa de judecată va verifica dacă procurorul și inculpatul 
au încheiat acordul în formă scrisă127 și, totodată, dacă acesta are cuprinsul prevăzut de art. 482 C.proc.pen128.

 Subliniem faptul că, în ipoteza în care obiectul acordului de recunoaștere a vinovăţiei îl formează 
un concurs de infracţiuni, pentru ca acordul încheiat între procuror și inculpat să poată fi admis, condiţiile 
menţionate anterior trebuie îndeplinite pentru toate infracţiunile care intră în structura concursului de 
infracţiuni129. 

 Situaţia se prezintă diferit în cazul participaţiei penale. Cu privire la această chestiune,  C.proc.pen. 
prevede în mod expres, în cuprinsul art. 485 alin. (2) faptul că instanţa de judecată poate să admită acordul de 

125 Pentru o opinie contrară, a se vedea M. Pascu, T, Manea, op. cit., p. 54. 
126 Credem că este important de menţionat faptul că, înainte de modificarea prin Legea 255/2013, art. 102, pct. 290, art. 

485 alin. (1) lit. a) avea următorul conţinut: „admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi dispune condamnarea inculpatului la o 
pedeapsă ale cărei limite au fost reduse conform art. 480 alin. (3), dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 cu privire 
la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului.” Ulterior acestei modificări, cuprinsul art. 485 alin. 
(1) lit. a) s-a schimbat, acesta având următorul conţinut: „admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi dispune una din soluţiile 
prevăzute de art. 396 alin. (2) - (4), care nu poate crea pentru inculpat o situaţie mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut 
obiectul acordului.”

Cu privire la acest articol, C.C. a fost sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate de către Jud. Făurei, excepţie care a fost 
respinsă ca neîntemeiată. Autorii excepţiei au criticat dispoziţiile articolului mai sus menţionat, susţinând că există o inegalitate de 
tratament între inculpaţii care au încheiat un acord, acesta fiind admis şi cei care au fost trimişi în judecată prin rechizitoriu, pe de o 
parte datorită faptului că procurorul nu poate reduce pedeapsa cu o treime, iar, pe de altă parte, întrucât instanţa de judecată nu ar 
putea constata încetarea procesului penal pentru că a intervenit împăcarea părţilor (parag. 5). Pe scurt, cu privire la primul argument, 
Curtea a reţinut faptul că, plecând de la premisa că această procedură permite participarea inculpatului la stabilirea pedepsei, dacă 
procurorul ar avea posibilitatea de a reduce pedeapsa inculpatului cu o treime, ar însemna „să se dea o dublă valenţă juridică 
unei singure situaţii de fapt”(parag. 25). În ceea ce priveşte cel de-al doilea argument, Curtea a reţinut că în speţă nu a intervenit 
împăcarea părţilor (parag. 29) şi, mai mult, această soluţie, încetarea procesului penal, nu este incidentă în cazul art. 485 alin. (1) lit. 
a), ci în cazul art. 485 alin. (1) lit. b) (parag. 30). În acest sens, a se vedea C.C., Dec. nr. 893/ 2015, disponibilă online pe http://lege5.
ro/Gratuit/he2toojugm/decizia-nr-893-2015-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-485-
alin-1-lit-a-din-codul-de-procedura-penala (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

127 În doctrină s-a considerat ca inutilă verificarea de către instanţă a acestei condiţii, atât timp cât sesizarea instanţei, în 
vederea pronunţării unei soluţii, nu poate avea la bază decât forma scrisă a acordului. În acest sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, 
op. cit., p. 485.

128 Ibidem. În doctrină se apreciază ca fiind criticabilă opţiunea legiuitorului de a face trimitere şi la verificarea conţinutului 
acordului, atât timp cât acesta face obiectul verificărilor prealabile.

129 A se vedea, spre exemplu, C.A. Iaşi, dec. nr. 513 din 16.09.2014, disponibilă pe www.portaljust.ro. 

http://lege5.ro/Gratuit/he2toojugm/decizia-nr-893-2015-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-485-alin-1-lit-a-din-codul-de-procedura-penala
http://lege5.ro/Gratuit/he2toojugm/decizia-nr-893-2015-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-485-alin-1-lit-a-din-codul-de-procedura-penala
http://lege5.ro/Gratuit/he2toojugm/decizia-nr-893-2015-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-485-alin-1-lit-a-din-codul-de-procedura-penala
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recunoaștere a vinovăţiei doar cu privire la unii dintre inculpaţii care au încheiat un asemenea acord130.
 Cu toate că art. 485 alin. (1) C.proc.pen. face trimitere expresă doar la verificarea condiţiilor prevăzute 

de art. 480-482, în literatura de specialitate se apreciază că instanţa de judecată trebuie să verifice dacă există 
și avizele procurorului ierarhic superior131 și, totodată, dacă inculpatul și-a exprimat consimţământul benevol 
și cu bună știinţă132.

 Odată verificate condiţiile prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen. și plecând de la premisa că acestea sunt 
îndeplinite pentru toate infracţiunile care au format obiectul acordului, instanţa de judecată va admite acordul 
și va pronunţa soluţia cu privire la care procurorul și inculpatul au ajuns la un acord. Cu alte cuvinte, instanţa 
de judecată nu poate pronunţa o altă soluţie decât cea negociată de procuror și inculpat. Subliniem faptul că 
această soluţie este una relativ recentă, introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016. Anterior acestei modificări, instanţa 
de judecată putea pronunţa una dintre soluţiile prevăzute de art. 396 alin. (2)-(4) C.proc.pen., neputând însă 
crea inculpatului o situaţie mai grea decât cea cu privire la care inculpatul și procurorul au ajuns la un acord. 

 Din punctul nostru de vedere, aceasta este una dintre modificările de care avea nevoie această procedură 
specială. Pe lângă faptul că procedura nu era extrem de clară cu privire la înţelesul sintagmei „situaţie mai grea”, 
în literatura de specialitate se punea problema de a ști dacă instanţa de judecată poate crea inculpatului o situaţie 
mai ușoară, existând, totodată, nelămuriri cu privire la standardul de probă, cât și cu privire la posibilitatea 
instanţei de judecată de a schimba încadrarea juridică sau de a individualiza în mod corect pedeapsa greșit 
stabilită de procuror. Considerăm că trebuie avut în vedere faptul că această procedură specială privește două 
interese, după cum există doi titulari. În concret, așa cum inculpatul a achiesat la o anumită pedeapsă, în aceeași 
măsură și procurorul a acceptat negocierea unei anumite pedepse. Ne întrebăm, în acest context, care ar mai fi 
fost rolul negocierii, din moment ce oricum instanţa de judecată putea stabili o altă pedeapsă?

 În măsura în care inculpatul a fost condamant la plata unei amenzi, conform art. 485 alin. (4) raportat la 
art. 396 alin. (9) C.proc.pen., instanţa de judecată va dispune plata amenzii din cauţiune, dacă faţă de inculpat 
a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau o altă măsură preventivă a fost înlocuită cu 
aceasta.

 De asemenea, conform art. 485 alin. (4) raportat la art. 398 C.proc.pen., instanţa de judecată se va 
pronunţa și cu privire la cheltuielile judiciare. Totodată, având în vedere dispoziţiile art. 485 alin. (4) C.proc.
pen., coroborat cu art. 399 C.proc.pen., instanţa de judecată se va pronunţa și cu privire la măsurile preventive.

 În ceea ce privește măsurile asigurătorii, se apreciază că instanţa de judecată se va pronunţa și cu privire 
la acestea133.

 În măsura în care instanţa de judecată a admis acordul de recunoaștere a vinovăţiei, aceasta se va pronunţa 
și cu privire la soluţionarea acţiunii civile134. Soluţia ce urmează a fi pronunţată cu privire la aspectele ce ţin de 
latura civilă diferă după cum între părţi s-a încheiat sau nu tranzacţie sau acord de mediere. Astfel, conform art. 
486 alin. (1) C.proc.pen., dacă între părţi s-a încheiat o tranzacţie sau un acord de mediere în ceea ce privește 
acţiunea civilă, instanţa de judecată, prin sentinţa pronunţată, va lua act de aceasta. În conformitate cu alin. (2) 
al aceluiași articol, dacă între părţi nu s-a încheiat o tranzacţie sau un acord de mediere, instanţa de judecată va 

130 În ipoteza participaţiei penale, când doar o parte dintre inculpaţi încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, se pune 
problema dacă judecătorul care a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei pentru o parte dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil 
să judece cauza în fond cu privire la ceilalţi inculpaţi care nu au încheiat un asemenea acord. Se apreciază că, în principiu, judecătorul 
nu devine incompatibil, cu excepţia situaţiei în care, în motivarea soluţiei, face trimitere la participaţia şi vinovăţia inculpaţilor care 
nu au încheiat acord. În acest sens, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1278; M. Udroiu, op. cit., p. 416.

131 P. Buneci (coord.), op. cit., pp. 581-582. În baza acestui raţionament, instanţa de judecată nu poate admite acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei în măsura în care nu există avizele procurorului ierarhic superior. În unele hotărâri, instanţa de judecată 
a făcut menţiune despre verificarea acestor avize. A se vedea, spre exemplu, Jud. Strehaia, sent. pen. nr. 143 din 15 decembrie 2014, 
disponibilă pe www.rolii.ro, Jud. Pucioasa, sent. pen. nr. 75 din 29.05.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.

132  M. Pascu ,T. Manea, op. cit., p 56. 
133 În acest sens s-a decis în cadrul întâlnirii reprezentanţilor Î.C.C.J. cu preşedinţii secţiilor penale ale curţilor de apel de 

la Braşov, din 4-5 iunie 2015, pp. 31-32, minută disponibilă online şi la adresa http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1032/Minuta%20
intalnire%20presedinti%20sectii%20penale.pdf  (ultima accesare în data de 30 septembrie 2016).

134 Înainte de a se fi modificat prin art. 102 pct. 291 din Legea nr. 255/2013, art. 486 privind soluţionarea acţiunii civile avea 
următorul conţinut: „(1) În cazul în care între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere, cu privire la acţiunea civilă, instanţa 
ia act de aceasta prin sentinţă. (2) În celelalte cazuri, instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile şi trimiterea ei la instanţa 
competentă potrivit legii civile, când soluţionarea laturii civile ar întârzia soluţionarea procesului penal”.

http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1032/Minuta intalnire presedinti sectii penale.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1032/Minuta intalnire presedinti sectii penale.pdf
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lăsa nesoluţionată acţiunea civilă. Trebuie subliniat faptul că, în această din urmă ipoteză, conform art. 486 alin. 
(2) teza a 2-a C.proc.pen, hotărârea prin care instanţa de judecată a admis acordul de recunoaștere a vinovăţiei 
nu va avea autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile în ceea ce privește întinderea prejudiciului. Însă, 
din coroborarea art. 486 alin. (2) teza a 2-a cu art. 28 alin. (1) prima teză din C.proc.pen., hotărârea definitivă 
prin care instanţa a admis acordul de recunoaștere a vinovăţiei va avea autoritate de lucru judecat în faţa 
instanţei civile în ceea ce privește fapta și persoana care a săvârșit-o.

 Nu în ultimul rând, menţionăm faptul că hotătârea definitivă de admitere a acordului de recunoaștere 
a vinovăţiei are autoritate de lucru judecat135.

b) Respinge acordul de recunoaștere a vinovăţiei
b.1) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege
Prima situaţie în care instanţa de judecată respinge acordul de recunoaștere a vinovăţiei este 

reprezentată de ipoteza în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen.136  
pentru toate faptele care au format obiectul acordului. Astfel, conform art. 485 alin. (1) lit. b) teza întâi C.proc.
pen, instanţa de judecată „respinge acordul de recunoaștere a vinovăţiei și trimite dosarul procurorului în 
vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la 
toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului.”

Cu privire la art. 480 C. proc. pen., instanţa de judecată va respinge acordul de recunoaștere a vinovăţiei 
în următoarele ipoteze: când pentru infracţiunea ce face obiectul acordului se prevede o pedeapsă mai mare de 
15 ani sau detenţiune pe viaţă, când nu a fost pusă în mișcare acţiunea penală, în măsura în care din probele 
administrate nu rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei și vinovăţia inculpatului137, cât și în situaţia 
în care inculpatul nu a fost asistat de un avocat, ales sau desemnat din oficiu, la încheierea acordului. 

În literatura de specialitate s-a pus problema de a ști dacă, în situaţia în care instanţa de judecată a 
respins acordul de recunoaștere a vinovăţiei cu motivarea că nu există suficiente date în ceea ce privește fapta 
săvârșită și vinovăţia inculpatului, acesta din urmă ar putea ataca actul prin care procurorul a dispus punerea în 
mișcare a acţiunii penale, apreciindu-se că, în principiu, răspunsul trebuie să fie unul pozitiv138. 

Raportat la art. 481 C.proc.pen., instanţa de judecată va respinge acordul în măsura în care acesta nu este 
încheiat în formă scrisă.  

În ceea ce privește art. 482 C.proc.pen., acordul de recunoaștere a vinovăţiei va fi respins în măsura în 
care în cuprinsul acestuia nu se regăsesc menţiunile cu privire la data și locul încheierii, numele, prenumele și 
calitatea celor între care se încheie, datele privitoare la persoana inculpatului, prevăzute de art. 107 alin. (1), 
descrierea faptei, încadrarea juridică și pedeapsa prevăzută de lege, probele și mijloacele de probă, declaraţia 
expresă a inculpatului prin care recunoaște fapta comisă și acceptă încadrarea juridică139, felul, cuantumul 
și forma de executare a pedepsei sau soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării 
pedepsei, în măsura în care s-a ajuns la o asemenea soluţie, cât și situaţia în care acordul nu cuprinde semnătura 
procurorului, a inculpatului și a avocatului acestuia. 

b.2) Pedeapsă nejustificat de blândă
Cea de-a doua ipoteză în care instanţa de judecată poate pronunţa o soluţie de respingere a acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei este atunci când aceasta apreciază că, în raport cu gravitatea infracţiunii sau 

135 C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1279.
136 Cu toate că în C.proc.pen. se face trimitere doar la art. 480-482, se apreciază că instanţa de judecată va respinge acordul 

şi în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 478 cu privire la existenţa avizelor procurorului ierarhic superior. 
Mai mult, se apreciază că acordul trebuie să fie respins şi dacă din conţinutul acestuia nu rezultă foarte clar în ce măsură inculpatul 
recunoaşte fapta şi acceptă încadrarea juridică a acesteia. A se vedea M.M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 96. În sensul că instanţa 
de judecată nu poate invoca din oficiu lipsa avizului iniţial al procurorului ierarhic superior şi, pe cale de consecinţă, respingerea 
acordului, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., pp. 77-78.

137 Se apreciază că această situaţie cuprinde şi ipoteza în care instanţa de judecată reţine că există probe obţinute în mod 
nelegal sau neloial, însă, fără a le exclude, prin raportare la celelalte probe existente,  care au fost administrate în mod legal şi loial, 
constată că nu există suficiente date pentru a se admite acordul. În acest sens, a se vedea M. Udroiu, op. cit., p. 415.

138 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu,  Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.
juridice.ro.

139 A se vedea, spre exemplu, Jud. Hârşova, sent. pen. nr. 107 din 18.12.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
http://www.rolii.ro
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periculozitatea infractorului, s-a stabilit o pedeapsă nejustificat de blândă140. 
Prin acordarea posibilităţii instanţei de a stabili existenţa unui caracter nejustificat de blând al pedepsei, 

se atenuează caracterul convenţional al acordului de recunoaștere a vinovăţiei141. 
O întrebare firească ce apare se referă la sensul noţiunii de „pedeapsă nejustificat de blândă”, în lipsa 

unor clarificări aduse de legiuitor. Suntem de părere că revine instanţei să aprecieze, in concreto, semnificaţia 
acestei sintagme.

În ceea ce privește infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, instanţa a reţinut 
într-o speţă că, în cazul săvârșirii unei infracţiuni ce constă în refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre 
biologice este nejustificat de blândă, în raport de periculozitatea infractorului, o pedeapsă de un an închisoare, 
în modalitatea amânării aplicării pedepsei, cu un termen de supraveghere de 2 ani, fără impunerea respectării 
vreuneia dintre obligaţiile prevăzute de art. 85 alin. (2) Cod pen., în condiţiile în care, pe de o parte, inculpatul 
mai săvârșise anterior diverse infracţiuni în calitate de conducător auto, iar, pe de altă parte, era necesar a se 
stabili obligaţia de a se supune la un tratament, cu privire la diagnosticul de tulburare anxioasă paroxistică și a i 
se interzice inculpatului să conducă orice tip de vehicul, în condiţiile în care acesta suferea de o boală ce se afla 
în legătură directă cu refuzul de a i se recolta probe biologice, pentru a se putea stabili alcoolemia142. 

Într-o altă speţă, instanţa de judecată a apreciat că, în raport de gravitatea infracţiunii, este nejustificat 
de blândă o pedeapsă de un an închisoare, în modalitatea amânării aplicării pedepsei, pe durata unui termen 
de supraveghere de 2 ani, pentru o infracţiune de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a unor 
substanţe, având în vedere consecinţele care se pot produce în cazul săvârșirii acestei infracţiuni, cât și faptul 
că, prin pronunţarea unei pedepse prea blânde, s-ar putea ajunge la concluzia că se manifestă o prea mare 
îngăduinţă faţă de persoanele care comit infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice143. 

Cu privire la o altă categorie de infracţiuni, cele privind frontiera de stat, într-o speţă, instanţa de 
judecată a reţinut că, în cazul unei infracţiuni de trecere frauduloasă a frontierei de stat, infracţiune prevăzută 
și pedepsită de art. 261 Cod pen., și a unei infracţiuni de trafic de migranţi, infracţiune prevăzută și pedepsită 
de art. 263 Cod pen., aplicarea unei pedepse cu închisoarea, în modalitatea suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere, nu este suficientă, având în vedere gravitatea infracţiunii144. 

Raportat la infracţiunile contra patrimoniului, spre exemplu, pentru o infracţiune de înșelăciune săvârșită 
în formă continuată, infracţiune prevăzută și pedepsită de art. 244 Cod pen., cu aplicarea art. 35-36 Cod pen., 
instanţa de judecată a reţinut că o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și cu 
aplicarea art. 5 Cod pen., constituie o pedeapsă nejustificat de blândă, în raport de gravitatea infracţiunii, cât și 
ţinând cont de urmările produse145. 

O chestiune care trebuie evidenţiată se referă la posibilitatea judecătorului care a pronunţat o soluţie 
pe acest temei, de a se pronunţa asupra unui viitor acord încheiat de același inculpat și având același obiect cu 
acordul anterior respins. În doctrină s-a apreciat că, având în vedere faptul că judecătorul s-a antepronunţat, 
acesta devine incompatibil146. 

În ceea ce privește autoritatea de lucru judecat a hotărârii prin care instanţa de judecată respinge acordul 
întrucât pedeapsa este nejustificat de blândă, în literatura juridică de specialitate se face distincţie după cum 
ulterior restituirii dosarului procurorului, acesta încheie un nou acord sau emite un rechizitoriu. Astfel, doar în 

140 În doctrină s-a apreciat că această ipoteză are un caracter subsidiar primei situaţii, analizate anterior, în care instanţa de 
judecată poate respinge acordul. În acest sens, a se vedea B. Micu ş.a., op. cit., p. 380; achiesăm întru totul la această opinie întrucât, 
pentru a se putea aprecia dacă pedeapsa cu privire la care s-a ajuns la un acord este sau nu una nejustificat de blândă, trebuie ca, în 
prealabil, instanţa să constate că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen. 

141 C. Voicu ş.a., op. cit., p. 575. 
142 Jud. Iaşi, sent. pen. nr. 308 din 15.06.2015, disponibilă pe www.portaljust.ro.
143 Jud. Iaşi, sent. pen. nr. 343 din 04.02.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 
144 Trib. Constanţa, sent. pen. nr. 426 din 18.11.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
145 Jud. Oradea, sent. pen. nr. 1111/2014, disponibilă pe www.rolii.ro.
146 Ş. G. Daniel, Rolul instanţei de judecată în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice 

în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online pe www.juridice.ro. La fel se 
apreciază şi dacă, ulterior respingerii acordului, procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriu. În acest 
sens, a se vedea M. Udroiu, op. cit., p. 416. 

http://www.portaljust.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.juridice.ro
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prima ipoteză instanţa va fi ţinută de hotărârea dată de prima instanţă147. 
Subliniem faptul că, indiferent care este motivul care a stat la baza respingerii acordului, neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen. sau pedeapsa nejustificat de blândă, instanţa de judecată va 
restitui dosarul procurorului pentru a continua urmărirea penală.

b.3) Soluţie nelegală 
Conform art. 485 alin. (1) lit. b) C.proc.pen.148, instanţa de judecată va respinge acordul de recunoaștere 

a vinovăţiei și în măsura în care soluţia cu privire la care procurorul și inculpatul au ajuns la un acord este 
una nelegală.

Apreciem că în această ipoteză s-ar încadra, spre exemplu, situaţia în care pedeapsa cu privire la care 
procurorul și inculpatul au ajuns la un acord nu a fost corect individualizată. 

Subliniem faptul că anterior modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2016, se punea problema de a ști care 
va fi soluţia instanţei de judecată în măsura în care se constată că în cauză este incident unul dintre cazurile care 
împiedică punerea în mișcare și exercitarea acţiunii penale, prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a)-d) C.proc.pen,149 
care ar duce la pronunţarea unei soluţii de achitare sau o soluţie de încetare a procesului penal, pentru cazurile 
prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. e)-j) C.proc.pen. Cu toate că la acel moment nu se prevedea în mod expres care 
sunt consecinţele într-o asemenea ipoteză, instanţa putând respinge acordul doar dacă aceasta constata că nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 C.proc.pen. pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina 
inculpatului care au format obiectul acordului sau în măsura în care aprecia că pedeapsa este una nejustificat 
de blândă, în doctrină s-a apreciat că instanţa de judecată va pronunţa o soluţie de respingere a acordului de 
recunoaștere a vinovăţiei150.  Acesta va restitui cauza procurorului, urmând ca acesta să dispună o soluţie de 
clasare151. 

Indiferent de motivul pentru care instanţa de judecată respinge acordul de recunoaștere a vinovăţiei, 
apar următoarele întrebări: Care este valoarea recunoașterii făcută de inculpat, în măsura în care, ulterior 
restituirii dosarului procurorului, în vederea continuării urmăririi penale, acesta nu mai dorește încheierea unui 
acord de recunoaștere a vinovăţiei? Va putea fi folosită declaraţia dată împotriva sa? Noi suntem de părere 
că răspunsul trebuie să fie unul negativ, în condiţiile în care inculpatul apelează la această procedură specială 
tocmai în considerarea unor avantaje                (celeritatea procedurii, participarea la negocierea pedepsei), 
fiind injust ca declaraţia dată anterior să îi creeze acestuia o situaţie defavorabilă152.  Pe aceeași linie de idei, în 
cazul participaţiei penale, dacă doar unul dintre inculpaţi încheie acord de recunoaștere a vinovăţiei, apreciem 
că declaraţia acestuia nu va putea fi folosită împotriva celorlalţi153.

De lege ferenda, considerăm că ar fi oportun ca legiuitorul să prevadă în mod expres imposibilitatea 

147 A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu,  Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.
juridice.ro (menţionăm că se are în vedere acelaşi material probator).

148 Menţionăm faptul că această soluţie a fost introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016.
149 M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 57; Ş. G. Daniel, Rolul instanţei de judecată în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online  
pe www.juridice.ro. Se apreciază că instanţa nu poate dispune o soluţie de achitare, având în vedere faptul că situaţia premisă în cazul 
unui acord de recunoaştere a vinovăţiei este reprezentată de recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice. Chiar 
dacă instanţa de judecată nu poate dispune o soluţie de achitare, apreciem că acest fapt nu exclude, de plano, existenţa oricărui caz 
dintre cele prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a)-d) C.proc.pen. Spre exemplu, este posibil ca înainte de pronunţarea instanţei de judecată 
fapta să nu mai fie prevăzută de legea penală sau să se descopere existenţa unei cauze justificative. 

150 În acelaşi sens s-a decis şi în cadrul întâlnirii procurorilor şefi de secţie de la nivelul P. Î.C.C.J. şi parchetelor de pe lângă 
tribunale, în data de 14-15 mai 2015, p. 25,  minută disponibilă online pe adresa: http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta%20
intalnire%20practica%20neunitara%20procurori%20sefi%20sectie%20UP%2014-15%20mai%202015.pdf  (ultima accesare în data de 
30 septembrie 2016). 

151 Într-o  cauză, instanţa de judecată a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei întrucât persoana vătămată şi-a retras 
plângerea prealabilă. A se vedea Jud. Aiud, sent. pen. nr. 758/2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

152 În acelaşi sens, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1278. Argumentul care este adus în acest sens este că 
acordul anterior respins nu are valoarea unei recunoaşteri făcută cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale ale inculpatului, astfel 
încât aceasta să poată fi folosită ulterior în cadrul parcurgerii procedurii obişnuite.

153 În acelaşi sens, a se vedea Ş. G. Daniel, Rolul procurorului în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme 
practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de Noul Cod de procedură penală, articol disponibil online pe www.
juridice.ro. Pentru o opinie contrară, în sensul că declaraţia inculpatului va putea fi folosită ca un înscris extrajudiciar, a se vedea A. 
V. Iugan, op. cit., p. 88.

http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.rolii.ro
http://www.juridice.ro
http://www.juridice.ro
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utilizării declaraţiei inculpatului împotriva sa, într-o procedură ulterioară obișnuită.
Cu privire la acţiunea civilă, întrucât legiuitorul reglementează în cadrul art. 486 C.proc.pen. modul în 

care se va soluţiona acţiunea civilă doar în cazul admiterii acordului de recunoaștere a vinovăţiei, considerăm 
că, per a contrario, în ipoteza respingerii acordului de recunoaștere a vinovăţiei, instanţa de judecată nu se va 
pronunţa cu privire la aspectele ce ţin de latura civilă154.

Nu în ultimul rând, conform art. 485 alin. (3) C.proc.pen., instanţa de judecată are obligaţia de a se 
pronunţa din oficiu cu privire la starea de arest a inculpaţilor. Totodată, întrucât art. 485 alin. (4) face trimitere 
la art. 396 alin. (9), la art. 398 și la art. 399 C.proc.pen., fără a se face vreo distincţie între soluţiile de admitere 
sau de respingere a acordului, în literatura de specialitate se apreciază că și în cazul pronunţării unei soluţii de 
respingere a acordului, instanţa de judecată se va pronunţa cu privire la cheltuielile judiciare155. 

Menţionăm faptul că instanţa de judecată se va pronunţa prin sentinţă. Nu dorim să insistăm asupra 
conţinutului acesteia, art. 487 C.proc.pen. menţionând faptul că sentinţa cuprinde aspectele prevăzute de art. 
370 alin. (4), art. 403, art. 404 C.proc.pen., cât și fapta și încadrarea juridică dată faptei ce formează obiectul 
acordului de recunoaștere a vinovăţiei. 

 V. CALEA DE ATAC ÎMPOTRIVA SENTINŢEI PRIN CARE INSTANŢA DE JUDECATĂ 
SE PRONUNŢĂ ASUPRA ACORDULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI

În această secţiune considerăm că trebuie subliniate aspecte legate de titularii acestei căi de atac, 
termenul în care se poate formula apel, de motivele de apel, cât și aspecte legate de soluţiile pe care le poate 
pronunţa instanţa de judecată.

1. Titulari
Conform art. 488 alin. (1) din C.proc.pen. și în acord cu O.U.G. nr. 18/2016, „Împotriva sentinţei 

pronunţate potrivit art. 485 și 486, procurorul, inculpatul, celelalte părţi și persoana vătămată pot declara apel, 
în termen de 10 zile de la comunicare.”  

Din această prevedere legală reiese faptul că procurorul, inculpatul, celelalte părţi și persoana 
vătămată pot formula apel. Subliniem însă faptul că, în forma existentă la momentul intrării în vigoare, 
C.proc.pen. prevedea că doar procurorul și inculpatul sunt titulari ai acestei căi de atac. Cu toate acestea, în 
urma Dec. C.C. nr. 235/2015, Curtea a constatat că și persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă 
civilmente trebuie să aibă dreptul de a exercita această cale de atac, în măsura în care au un interes procesual156. 
În concepţia Curţii, prin raportare la rolul Ministerului Public, care are posibilitatea de a ataca această sentinţă, 
oferirea oportunităţii părţii civile și a părţii responsabile civilmente de a ataca la instanţa ierarhic superioară 
sentinţa primei instanţe, „nu diminuează cu nimic rolul și atribuţiile Ministerului Public, ci, dimpotrivă, se 
completează, în interesul aplicării corecte a legii”157. 

154 În acelaşi sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., pp. 158-159; M. M. Bârsan, M. M. Cardiş, op. cit., p. 99. Argumentul 
care se aduce în acest sens este acela că instanţa de judecată nu are niciun motiv de a se pronunţa cu privire la acţiunea civilă, în 
condiţiile în care lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile are loc atunci când procesul penal se finalizează, însă, datorită unor raţiuni, 
instanţa nu va mai examina pretenţiile părţii civile. Or, în cazul respingerii acordului, dosarul va fi restituit procurorului, în vederea 
continuării urmăririi penale. A fost exprimată şi o altă opinie, conform căreia acţiunea civilă rămâne nesoluţionată. În acest sens, a 
se vedea A. Lăncrănjan, R. Slăvoiu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei - unele controverse, articol disponibil online pe www.juridice.
ro. Considerăm că dacă legiuitorul ar fi optat pentru lăsarea ca nesoluţionată a acţiunii civile, acest aspect ar fi fost prevăzut în mod 
expres în cadrul art. 486 alin. (2) teza întâi C.proc.pen.

155 I. Neagu, op. cit., p. 489; M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 59. În această din urmă lucrare se apreciază că este aplicabil şi 
art. 396 alin. (9) C.proc.pen., cu privire la plata amenzii din cauţiune. Considerăm ca fiind criticabilă această opinie, în condiţiile în 
care, conform art. 396 alin. (9), plata amenzii din cauţiune se poate dispune dacă inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii. 
Or, plecăm tocmai de la premisa că acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost respins. În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare, a fost 
exprimată şi o altă opinie, în sensul că instanţa de judecată se pronunţă cu privire la acestea doar dacă pronunţă o soluţie de admitere 
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. În acest sens, a se vedea C. Ghigheci în N. Volonciu ş.a., op. cit., p. 1278. 

156 În literatura de specialitate se apreciază că dreptul de a exercita această cale de atac ar trebui să fie recunoscută şi 
apărătorului, expertului şi interpretului, în ceea ce priveşte indemnizaţia acestora sau amenda  judiciară, în măsura în care aceasta a 
fost aplicată. În acest sens, a se vedea A. V. Iugan, op. cit., p.182; M. Pascu, T. Manea, op. cit., p. 59. De asemenea, se apreciază că ar 
trebui să poată declara apel orice persoană fizică sau juridică, dacă printr-un act al instanţei de judecată un drept legitim al acesteia a 
fost vătămat în mod nemijlocit. În acest sens, a se vedea G. Bodoroncea în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 1248.

157 Dec. C.C. nr. 235/2015, parag. (31), disponibilă pe http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-
la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala.
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Mai mult, Curtea reţine că158, în condiţiile în care doar procurorul și inculpatul pot declara apel împotriva 
sentinţei pronunţate de prima instanţă, „se creează o inegalitate de tratament între persoana vătămată, partea 
civilă și partea responsabilă civilmente, pe de o parte, și inculpat, pe de altă parte”, inegalitate de tratament 
care „nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil”, având în vedere faptul că „accesul liber la justiţie și 
dreptul la un proces echitabil nu presupune garantarea acestor drepturi doar la nivelul instanţei de fond, ci și în 
privinţa sesizării instanţelor competente să soluţioneze următoarele faze ale procesului penal.” În consecinţă, 
în concepţia Curţii, lipsa posibilităţii părţii civile, a părţii responsabile civilmente și a persoanei vătămate 
de a declara apel echivalează cu o încălcare a dreptului la apărare.  Situaţia a fost remediată prin O.U.G. nr. 
18/2016, prin modificarea art. 488 alin. (1) C.proc.pen., prevăzându-se în mod expres că și partea civilă, partea 
responsabilă civilmente și persoana vătămată pot formula apel împotriva sentinţei prin care instanţa de fond 
s-a pronunţat cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăţiei.

2. Motive de apel
Apelul poate fi exercitat atât în ceea ce privește latura civilă, cât și în ceea ce privește latura penală, 

în acest din urmă caz putându-se formula apel atât împotriva sentinţei prin care instanţa de judecată a admis 
acordul de recunoaștere a vinovăţiei, cât și împotriva sentinţei prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a 
fost respins. 

În ceea ce privește motivele care pot fi invocate pentru a susţine o asemenea cale de atac, înainte 
de pronunţarea Curţii Constituţionale prin Dec. nr. 235/2015, în cuprinsul art. 488 alin. (2) C.proc.pen. se 
menţiona faptul  că „Împotriva sentinţei prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a fost admis, se poate 
declara apel numai cu privire la felul și cuantumul pedepsei ori la forma de executare a acesteia”. Practic, acest 
articol limita motivele pentru care putea fi apelată sentinţa primei instanţe prin care s-a admis acordul de 
recunoaștere a vinovăţiei. Întrucât cu privire la motivele ce puteau fi invocate în apel împotriva sentinţei prin 
care instanţa de judecată respinsese acordul nu exista o prevedere expresă, per a contrario, se putea ajunge la 
concluzia că sentinţa putea fi apelată pentru oricare dintre motivele pentru care instanţa de judecată putea 
respinge acordul încheiat între procuror și inculpat. 

Prin Dec. nr. 235/2015, Curtea Constituţională a declarat ca fiind neconstituţional și alin. (2) al art. 488 
C.proc.pen. Cu privire la acest aspect, în decizia pronunţată, Curtea a reţinut că prin această restricţie ar rămâne 
nepedepsite aspecte precum: „nelegalitatea încheierii acordului de recunoaștere a vinovăţiei, nelegalitatea 
sentinţei de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăţiei, lipsa competenţei materiale a instanţei de fond 
care a admis acordul, vicierea consimţământului persoanei care a încheiat acordul sau nerespectarea dispoziţiilor 
legale referitoare la soluţionarea acţiunii civile de către instanţa de judecată”159.

Această situaţie a fost remediată prin O.U.G. nr. 18/2016, prin care s-a modificat cuprinsul art. 488 
alin. (2) C.proc.pen., nemailimitându-se motivele care pot fi invocare în apel împotriva sentinţei de admitere a 
acordului de recunoaștere a vinovăţiei, la felul și cuantumul pedepsei sau la forma de executare a acesteia. Mai 
mult, în acord cu aceeași O.U.G., apelul va putea fi declarat în conformitate cu art. 409 C.proc.pen.  În ceea ce 
privește soluţionarea apelului, conform art. 488 alin. (3) C.proc.pen., vor fi citate părţile și persoana vătămată.

3. Termenul de apel
În conformitate cu dispoziţiile art. 488 alin. (1) din C.proc.pen., termenul de apel este de 10 zile de la 

comunicare.
În consecinţă, indiferent care este titularul care formulează apel și fără a face distincţie între motivele 

care stau la baza formulării acestei căi de atac, termenul este același, de 10 zile. Acesta este, astfel cum s-a 
apreciat în literatura de specialitate, „un termen procedural, peremptoriu, stabilit pe unităţi de timp (zile), 
maxim, de succesiune”160.

Termenul de 10 zile începe să curgă de la momentul la care se comunică o copie de pe minută161.
4. Soluţii pronunţate de instanţa de apel

158 Idem, parag. 45-46.
159 Idem, parag. 55.
160 G. V. Ştefan, op. cit., p. 218. 
161 În literatura de specialitate a fost exprimată opinia conform căreia, pentru asigurarea unei mai bune celerităţi a procedurii, 

termenul ar trebui să curgă de la pronunţare. În acest sens, a se vedea S. Siserman, Consideraţii privind acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei, articol disponibil online  pe www.juridice.ro. 

http://www.juridice.ro
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Raportat la prevederile art. 488 alin. (4) din C.proc.pen., instanţa de judecată poate pronunţa următoarele 
soluţii: a) respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil162 ori nefondat; 
b) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a fost admis și pronunţă 
o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 485 și 486, care se aplică în mod corespunzător; c) admite apelul, 
desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a fost respins, admite acordul de recunoaștere 
a vinovăţiei, dispoziţiile art. 485 alin. (1) lit. a) și art. 486 aplicându-se în mod corespunzător.

Menţionăm faptul că acestea sunt soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel în acord cu O.U.G. 
nr. 18/2016. Anterior acestei O.U.G., în măsura în care instanţa de judecată admitea apelul și desfiinţa sentinţa 
prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a fost admis, practic se avea în vedere doar felul și cuantumul 
pedepsei, precum și forma de executare, acestea fiind, la acel moment, motivele pentru care se putea face apel 
împotriva sentinţei prin care instanţa de judecată a admis acordul de recunoaștere a vinovăţiei. Desfiinţând 
sentinţa cu privire la felul și cuantumul pedepsei, precum și la forma de executare a acesteia, instanţa de 
judecată pronunţa o nouă hotărâre, conform art. 485 alin. (1) lit. a) din C.proc.pen .163

Cu privire la acest aspect, a fost nevoie de o intervenţie a Curţii Constituţionale. Astfel, prin Dec. nr. 
235/2015, Curtea a reţinut faptul că printre soluţiile pe care instanţa de apel le poate pronunţa  nu se numără 
nici „soluţia admiterii apelului privind modul de soluţionare a laturii civile și nici soluţia admiterii apelului 
și a desfiinţării sentinţei prin care acordul de recunoaștere a vinovăţiei a fost admis pentru aspecte precum 
nelegalitatea încheierii acordului de recunoaștere a vinovăţiei, nelegalitatea sentinţei de admitere a acordului 
de recunoaștere a vinovăţiei164, lipsa competenţei materiale a instanţei de fond care a admis acordul sau vicierea 
consimţământului persoanei care a încheiat acordul de recunoaștere  a vinovăţiei”165. Mai mult, Curtea reţine 
că „trebuie recunoscută posibilitatea instanţei de a admite apelul și de a respinge acordul de recunoaștere a 
vinovăţiei dacă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 485 alin. (1) lit. b) din C.proc.pen.”166 

În ceea ce privește exercitarea căilor extraordinare de atac, în literatura juridică de specialitate se apreciază 
că poate fi formulată revizuire sau contestaţie în anulare167.

 VI. CONCLUZII
Respectarea tuturor garanţiilor procesuale și soluţionarea într-un mod cât mai eficient sunt aspecte 

care trebuie avute în vedere în permanenţă în soluţionarea oricărei cauze penale. În ceea ce privește procedura 
privind Acordul de recunoaștere a vinovăţiei, nădăjduim că acestea nu vor rămâne la nivel de utopie. În condiţiile 
în care această procedură prezintă numeroase avantaje, este imperios necesar ca acestea să nu se transforme 
în piedici, afectând astfel calitatea actului de justiţie. Rămâne de văzut dacă legiuitorul a reușit sau nu să 
construiască o reglementare legală adecvată pentru aplicabilitatea acestei proceduri, în contextul numeroaselor 
modificări existente până în prezent.  Un lucru este cert: adevărul este cel care facilitează modul de soluţionare 
a cauzei penale în această procedură, iar în măsura în care vorbim despre un adevăr pur, se se poate ajunge decât 
la o soluţie justă. 

162 C.A. Iaşi, dec. pen. nr. 136 din 15.02.2016, disponibilă pe www.rolii.ro.
163 Ipoteza nu era deloc lipsită de critici întrucât după desfiinţarea sentinţei instanţa de judecată putea pronunţa doar o 

soluţie de admitere a acordului. Spre exemplu, într-o speţă, anterior modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2016,  instanţa de control 
judiciar a apreciat că soluţiile prevăzute de art 488 C.proc.pen. trebuie interpretate ca „o simplă necorelare a dispoziţiilor de drept 
procesual cu cele de drept substanţial”. Întrucât în cauză a fost retrasă plângerea prealabilă, instanţa de control judiciar a admis apelul, 
a desfiinţat în parte sentinţa primei instanţe şi a pronunţat o nouă hotărâre, de încetare a procesului penal. În acest sens, a se vedea 
C.A. Ploieşti. dec. nr. 24 din 13.01.2016, disponibilă pe www.rolii.ro .

164 C.A. Suceava, dec. nr. 133 din 16.02.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. În speţă, procurorul a declarat apel împotriva 
sentinţei pronunţate de prima instanţă prin care aceasta a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Procurorul a invocat motive 
de nelegalitate a sentinţei, cu motivarea că inculpatul nu a fost asistat de un avocat în cursul judecăţii, instanţa de fond raportând 
asistenţa juridică obligatorie la cazurile prevăzute de art. 90 C.proc.pen., nefiind niciunul dintre acestea incident. Instanţa de control 
judiciar a admis apelul inculpatului, a desfiinţat în totalitate sentinţa primei instanţe şi a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, 
apreciind că art. 484 alin. (2) C.proc.pen. prevede un caz de asistenţă juridică obligatorie special, derogatoriu de la art. 90 C.proc.pen. 
Menţionăm  faptul că decizia a fost pronunţată înainte de Decizia Curţii Constituţionale nr. 235/2015.

165 Dec. C.C. nr. 235/2015, parag. 60, disponibilă pe http://lege5.ro/Gratuit/gy3toobugu/decizia-nr-235-2015-referitoare-la-
admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-484-alin-2-si-ale-art-488-din-codul-de-procedura-penala. 

166 Idem, parag. 66.
167 M. Udroiu, op. cit., p. 417.
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Noile Coduri. Noi probleme de drept invocate de parchete, 15 martie-30 iunie 2014, material disponibil 

online pe 
http://www.mpublic.ro/note_studiu_noile_coduri/noi_probleme_de_drept_invocate_de_parchete.pdf 
Conferinţele Noul Cod de Procedură Penală, material disponibil online pe http://www.inm-lex.ro/

NCPP/doc/Brosura%20NCPP.pdf 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1025/Minuta intalnire practica neunitara procurori sefi sectie UP 14-15 mai 2015.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1032/Minuta intalnire presedinti sectii penale.pdf
http://www.mpublic.ro/note_studiu_noile_coduri/noi_probleme_de_drept_invocate_de_parchete.pdf
http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
http://www.inm-lex.ro/NCPP/doc/Brosura NCPP.pdf
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abstract
Continuing Part One of the study in the matter of concurrence of Criminal laws, the author presents the guiding 

criteria for the last two main categories formulated by the legal literature in order to facilitate the interpretation of 
criminal provisions: the redundant and the equivalent ones.

In addition, the article offers examples of judgments and decisions delivered by the Human Rights Court and 
the European Court of Justice when analyzing the non bis in idem principle and the coordinates apply even more 
within a single criminal trial held in the territory of a Member State.

Finally, the author provides a brief comparative presentation of two european legal systems in the matter of 
concurrence of Criminal laws, the German system and the Spanish one, trying to draw a conclusion whether it would 
be advisable to regulate the institution.

Keywords: concurrence of Criminal laws, The new Criminal Code, lack of regulation, non bis in idem, 
concurrence of offences, The Human Rights Court, The European Court of Justice.

rezumat
Continuând prima parte a studiului în materia concursului de calificări, autorul prezintă criteriile directoare 

pentru ultimele două categorii principale formulate de literatura de specialitate juridică în scopul de a facilita 
interpretarea dispozițiilor penale: calificările redundante și cele echivalente.

În plus, articolul oferă exemple de soluții jurisprudenţiale pronunţate de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și Curtea Europeană de Justiție atunci când au analizat incidenţa  principiului non bis in idem, 
iar aceste coordonate se aplică cu atât mai mult în cadrul unui unic proces penal desfășurat pe teritoriul unui stat 
membru .

În final, autorul realizează o scurtă prezentare comparativă a două sisteme juridice europene, german, respectiv 
spaniol, încercând să formuleze o concluzie cu privire la oportunitatea consacrării legale a instituţiei concursului de 
calificări.

Cuvinte cheie: concurs de calificări, noul Cod penal, lipsă de reglementare, non bis in idem, concurs de 
infracțiuni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană de Justiție.
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I. INTRODUCERE
În contextul în care principiul non bis in idem, inclusiv prin coordonatele stabilite de instanțele europene 

- Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, afirmă în mod ferm 
prohibiția dublei urmăriri și judecări în cadrul unor procese diferite, se impune a fi analizată cu și mai multă 
rigoare respectarea acestui principiu în cadrul unui unic proces penal, sens în care vom încerca prezentarea unor 
repere jurisprudențiale în domeniu.

De asemenea, după ce în prima parte a studiului2 am examinat primele două categorii de reguli operative 
de interpretare - calificările alternative și calificările incompatibile, prezenta lucrare va analiza celelalte două 
categorii principale identificate de literatura de specialitate: calificările redundante, preponderent în raport cu 
instituția concursului ideal sau real, precum și calificările echivalente, categorie ce impune delimitarea acesteia 
față de ipoteza abrogării tacite a normei penale.

Nu în ultimul rând, vom face trimitere succint și la două sisteme de drept, german, respectiv spaniol, 
în vederea unei posibile identificări a variantei optime de abordare a instituției concursului de norme penale, a 
oportunității consacrării legislative a instituției.

II. CONCURSUL DE CALIFICĂRI DIN PERSPECTIVA PRINCIPIULUI NON BIS IN 
IDEM

 Principiul non bis in idem reprezintă un principiu de drept procesual penal, având însă și o componentă 
de drept substanţial (elementul „idem”) ce reflectă interdicția unei valorificări multiple din perspectivă penală a 
unei conduite unice realizată de agent, împiedicând aplicarea simultană a mai multor texte de lege atunci când 
semnificaţia juridică a faptei este acoperită integral de o unică normă de incriminare.3 Incidenţa principiului 
non bis in idem în contextul concursului de calificări este susținută și de dreptul comparat, arătându-se că 
prohibiția dublei urmăriri și condamnări se aplică nu doar în cazurile în care acuzatul este judecat în procese 
diferite, ci și în ceea ce privește aceeași cauză penală.4

Componenta „idem” relevantă din perspectiva prezentei lucrări se referă conform instrumentelor 
internaţionale care prevăd acest principiu la „aceeași infracțiune” („même infraction”, „same offence”), care implică 
în aparență pertinența criteriului calificării juridice a faptelor, cu excepția art. 54 CAAS care utilizează 
termenul de „aceleași fapte” („même faits”,  „same acts” ori „same cause”)5, noțiune ce vizează simpla materialitate 
a faptelor în cauză, fără a se ține seama de calificarea juridică a acestora.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, aplicând în jurisprudenţa sa acest principiu fundamental la 
nivel comunitar, a evidenţiat diferenţa între cele două noţiuni („aceeași infracțiune”, respectiv „aceleași fapte”), 
adoptând o interpretare a regulii de drept întemeiată în mod strict numai pe identitatea de fapte materiale, 
fără a reține în calitate de criteriu pertinent calificarea juridică a acestor fapte oferită de normele juridice ale 

2 C. Feşteu, Concursul de calificări (I), în „Penalmente Relevant”, nr. 1/2016, p. 67 şi urm.
3 Alături de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem este prevăzut şi în alte instrumente 

internaționale, de pildă art. 14, paragraful 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile şi politice adoptat sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, art. 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02) sau art. 54 din 
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen (CAAS) din 14 iunie 1958, încorporat în al Treilea Pilon al Uniunii Europene 
(Cooperarea în domeniul justiției şi al afacerilor interne) în cadrul Protocolului la Tratatul de la Amsterdam. Se urmăreşte aşadar 
prin reglementarea transnațională a principiului non bis in idem cristalizarea unui standard comun de aplicare a acestuia.

4 A se vedea Supreme Court, Kepner vs. United States (1904), decizia nr. 244 din 31 mai 1904, apud D. S. Rudstein, Double 
Jeopardy: A Reference Guide to the United States Constitution, Praeger Publishers, Connecticut, 2004, p. 17, disponibil pe www.books.
google.ro.

5 Formularea este întâlnită şi în cadrul altui sistem regional de protecție a drepturilor omului, şi anume Convenția americană 
a drepturilor omului, semnată de statele americane la 22 noiembrie 1969.
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statului în cauză.6

Cu privire la definirea expresiei de identitate a faptelor materiale în aplicarea art. 54 CAAS, aceasta a 
fost înțeleasă ca „existența unui ansamblu de circumstanțe concrete indisociabil legate între ele în timp, spațiu, precum 
și prin obiectul lor”, aprecierea definitivă în această privință aparținând instanțelor naționale competente, care 
trebuie să determine dacă faptele materiale în discuție îndeplinesc aceste condiţii.7 În sensul existenței „acelorași 
fapte” potrivit articolului 54 al CAAS s-a statuat într-o cauză privind exportul și importul acelorași substanţe 
narcotice, care sunt urmărite în state contractante diferite, părţi la această convenţie.8

Instanţa europeană de la Luxemburg a confirmat și a dezvoltat această abordare într-o altă speță,9 
concluzionând că în scopul aplicării art. 54 CAAS, criteriul pertinent constă în identitatea faptelor materiale, 
înțelese ca existența unui ansamblu de fapte indisociabil legate între ele, independent de calificarea juridică a 
faptelor sau de interesul juridic protejat, subliniindu-se că armonizarea în prealabil a normelor de drept penal 
naţional nu reprezintă o cerinţă în vederea aplicării articolului 54. Arătându-și poziția în această cauză, Curtea 
a stabilit că nu ne aflăm în prezența unei identități de fapte în sensul art. 54 CAAS, ci a unor fapte diferite 
atunci când există o deținere a unor sume de bani provenind din traficul de stupefiante într-un stat membru 
și o convertire a sumelor de bani la casele de schimb valutar situate într-un alt stat membru, sume de bani 
ce provin în egală măsură dintr-un astfel de trafic, doar în considerarea simplului fapt că instanța națională 
competentă constată că aceste fapte au la bază aceeași rezoluție infracțională.

Abordarea Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză privitoare la domeniul concurenței face 
referire la faptul că aplicarea principiului este subsumată unei triple condiții: identitatea faptelor, unitatea 
contravenientului (persoanei care a comis infracțiunea în sens larg) și unitatea interesului juridic protejat. 
Astfel, principiul interzice sancționarea aceleiași persoane încă o dată pentru același comportament ilicit în 
scopul de a proteja o unică valoare socială lezată.10

Raportat la evaluarea existenței unor suprapuneri între infracțiunile analizate într-o cauză concretă, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a urmat inițial abordări diferite, punând accentul uneori pe identitatea 
faptelor, independent de calificarea juridică a acestora, alteori pe calificarea juridică, stabilind ca regulă că 
aceleași fapte pot determina infracțiuni distincte (compatibilitatea principiului non bis in idem cu concursul 
ideal de infracțiuni) și uneori pe cercetarea elementelor esențiale comune celor două infracțiuni (cea de-a 
treia abordare).

Considerând că diversitatea acestor abordări este sursă a unei insecurități juridice incompatibilă cu 
dreptul fundamental garantat de articolul 4 din Protocolul nr. 7, Curtea a decis să precizeze sensul expresiei 
„aceeași infracțiune” din perspectiva Convenției. După ce a analizat domeniul de aplicare al dreptului de a nu fi 
judecat sau condamnat de două ori așa cum este prevăzut de alte instrumente internaționale, în special Pactul 
Internațional privind Drepturile Civile și Politice adoptat de Națiunile Unite, Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene și Convenția Americană a Drepturilor Omului, Curtea consideră că articolul 4 din 
Protocolul nr.7 trebuie să fie înțeles ca interzicând a urmări sau judeca o persoană pentru o a doua infracțiune 
cu condiția că aceasta să aibă la origine fapte identice sau fapte care sunt „în substanță” aceleași cu cele care 
au constituit prima infracțiune. Spre exemplu, într-o cauză Curtea a considerat că faptele care stau la baza celor 
două proceduri, administrativă și penală, intentate împotriva reclamantului, nu diferă între ele decât printr-
un element, amenințarea de a recurge la violență împotriva unui ofițer de poliție și trebuie, prin urmare, să fie 
considerate ca fiind în substanță aceleași.11

6 C. Bârsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010, pp. 1865-
1866.

7 CJUE, Léopold Henri Van Esbroeck, cauza C-436/04, hotărârea din 9 martie 2006; În același sens, CJUE, Gasparini şi alţii, 
cauza C-467/04, hotărârea din 26 septembrie 2006;

8 CJUE, Léopold Henri Van Esbroeck, cauza C-436/04, hotărârea din 9 martie 2006; CJUE, Jean Leon van Straaten, cauza 
C-150/05, hotărârea din 28 septembrie 2006.

9 CJUE, Norma Kraaijenbrink, cauza C-367/05, hotărârea din 18 iulie 2007.
10 CJUE, Aalborg Portland A/S şi alții c. Comisiei Comunităților Europene, cauzele conexate, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, 

C-213/00 P, C-217/00 P şi C-219/00 P, hotărârea din 7 ianuarie 2004, disponibil pe www.curia.europa.eu. În speță nu a fost îndeplinită 
condiția identității faptelor.

11 CEDO, Sergey Zolotukhin c. Rusia, cererea nr. 14939/03, hotărârea din 10 februarie 2009, disponibilă pe www.hudoc.echr.coe.
int.
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Așadar, putem observa că o viziune similară a adoptat și instanţa de la Strasbourg, susţinând că este 
necesară armonizarea interpretării noțiunii de „aceeași infracțiune”, element component al termenului „idem” 
al principiului, considerând că aplicarea dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 în sensul „privilegierii calificării 
juridice a două infracțiuni” este prea restrictivă în privința drepturilor persoanei, astfel dacă persoana este urmărită 
pentru aceleași fapte, ce au însă calificări diferite, „garanția riscă să fie diminuată”. În consecință, cu valoare de 
principiu Curtea a stabilit că principiul non bis in idem interzice urmărirea, judecarea sau condamnarea unei 
persoane pentru o a doua infracțiune (în sensul Convenției), în măsura în care aceasta are la bază fapte identice 
sau fapte care sunt în substanță aceleași.12

În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reiterează constant faptul că analiza principiului 
în discuţie se va realiza prin raportare la noțiunea autonomă de „materie penală” conform celor trei criterii, 
denumite și „criteriile Engel”: criteriul calificării interne, cel al naturii faptei incriminate și cel al scopului și 
severității sancțiunii.13 

Într-o cauză recentă, Curtea de la Strasbourg a reţinut că în speţă există o încălcare a art. 4 din Protocolul 
adiţional nr. 7 la Convenţie, reținând faptul că sistemul penalităţilor fiscale existent în Suedia califică litigiile 
fiscale referitoare la aceste penalităţi ca fiind incluse în “materia penală”, ceea ce permite aplicarea art. 6 din 
Convenţie. Prin urmare, în speţă, atât procedura fiscală, cât și procedura penală, corespundeau unor “acuzaţii 
penale” în sens convenţional. Potrivit Curţii, aplicarea de penalităţi în procedura fiscală și formularea unor 
acuzaţii împotriva doamnei Dev pentru o infracţiune de evaziune fiscală se bazau pe aceleași circumstanţe 
de fapt, respectiv nedeclararea de către reclamantă a profitului realizat și neplata TVA. Mai mult, ambele 
proceduri priveau aceeași perioadă fiscală (anul 2002) și aproximativ același cuantum al impozitelor neachitate. 
Prin urmare, elementul idem din structura principiului ne bis in idem este prezent.14

În jurisprudența relevantă întemeiată pe art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, remarcăm și cea 
de-a treia abordare a Curții ce pune accentul pe „elementele esențiale” ale infracțiunilor - componenta „idem”, 
exemplificând prin prezentarea unor cauze concrete ale Curții. De pildă, în cauza Franz Fischer c. Austria 
Curtea a apreciat că se impune analizarea împrejurării dacă cele două infracțiuni aveau sau nu aceleași „elemente 
esențiale”. În speță,  Curtea constatând că reclamantul a fost condamnat atât pentru „infracțiunea administrativă 
de a fi condus un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, cât și pentru infracțiunea de ucidere din culpă, cu 
circumstanța agravantă constând în săvârșirea faptei în stare de ebrietate”, a considerat că cele două condamnări 
s-au bazat pe aceleași „elemente esențiale” și anume uciderea din culpă a unei persoane ca urmare a conducerii 
unui autovehicul în stare de ebrietate, încălcându-se principiul non bis in idem.15 Urmând linia jurisprudențială 
a cauzei Fisher c. Austria, delictul administrativ constând în conducerea în stare de ebrietate și cel penal constând 
în uciderea din culpă a unei persoane în timp ce se afla în stare de ebrietate a fost considerată ca având aceleași 
elemente esențiale, Curtea constatând astfel încălcarea prevederilor convenționale. Curtea a punctat faptul 
că dacă cele două infracțiuni s-ar fi suprapus foarte puțin, nu s-ar fi putut susține interdicția reținerii lor în 
concurs.16  

În mod similar, în cauza Gradinger, domnul Gradinger a fost condamnat penal pentru ucidere din culpă 
și sancționat cu amendă într-o procedură administrativă pentru conducere sub influența alcoolului. Curtea a 
stabilit că deși denumirea, natura și scopul celor două „infracțiuni” erau diferite, a existat o încălcarea a art. 4 
din Protocolul nr. 7, datorită faptului că ambele sancțiuni s-au bazat pe aceeași conduită a autorului.17

Odată cu introducerea expresiei de „elemente esențiale”, Curtea a folosit acest criteriu și în alte cauze. În 

12 Aceeaşi concepție se regăseşte şi în jurisprudența Curții Interamericane a Drepturilor Omului, sistem paralel de protecție 
a drepturilor omului cu cel european. A se vedea CIDO, cauza Loayza Tamayo c. Peru, seria C, nr. 33, hotărârea din 17 septembrie 
1997, disponibil pe www.corteidh.or.cr

13 CEDO, Engel şi alții c. Olanda, cererea nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, hotărârea din 8 iunie 1976, apud R. 
Chiriţă, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicații, ed. 2, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 215.

14 CEDO, Lucky Dev c. Suedia, cererea nr. 7356/10, hotărârea din 27 noiembrie 2014, traducerea în limba română disponibilă 
pe costas-negru.ro.

15 CEDO, Fischer c. Austria, cererea nr. 37950/97, hotărârea din 29 mai 2001.
16 Aceeaşi abordare se regăseşte şi în CEDO, W.F. c. Austria, cererea nr. 38275/97, hotărârea din 11 septembrie 2001 și în CEDO, 

Sailer c. Austria, cererea nr. 38337/97, hotărârea din 6 iunie 2002, ambele bazându-se pe circumstanțe similare.
17 CEDO, Gradinger c. Austria, cererea nr. 15963/90, hotărârea din 23 octombrie 1995.
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cauza Manasson18 elementul esențial utilizat pentru a distinge între o contravenție fiscală și o infracțiune a fost 
încrederea reclamantului în informațiile incorecte cuprinse în registre la depunerea declarațiilor sale fiscale. 
În mod similar, în cauza Bachmaier19 Curtea a constatat că elementul circumstanțial agravant constând în 
conducerea în starea de ebrietate a fost stabilit numai cu privire la una dintre infracțiuni. De asemenea, într-o 
serie de cauze referitoare la infracțiuni fiscale, două infracțiuni fiscale au fost găsite incompatibile prin forma 
de vinovăție și scop.20 

Într-o altă cauză s-a reținut că este vorba despre aceleași fapte în cazul condamnării pentru săvârșirea 
unor „fapte perturbatorii minore” în cadrul unei proceduri administrative asimilate procedurii penale, iar ulterior 
au fost formulate acuzații penale, în cadrul unor proceduri penale propriu-zise ce se raportau la săvârșirea 
acelorași „acte de tulburare a liniștii publice”, incriminate distinct atât de Codul de procedură administrativă, cât 
și de prevederile Codului penal ale respectivului stat, fiind constatată încălcarea Convenției.21

Există o violare a Convenției în ipoteza în care o persoană suferă două sancțiuni pentru același aspect al 
răspunderii penale, așa cum este în cazul infracțiunii complexe, sancționarea atât pentru infracțiunea absorbantă, 
cât și infracțiunea absorbită. În schimb, nu este vorba de o încălcare a principiului non bis in idem atunci când 
starea de ebrietate a unui conducător auto este circumstanță agravantă a unei infracțiuni de ucidere din culpă, 
întrucât agravanta de la uciderea din culpă sancționează starea în care se află persoana la acel moment, nu faptul 
că a condus beat, fiind vorba de două infracțiuni distincte între care nu operează absorbția.22

Anterior dec. Falkner c. Austria, Curtea de la Strasbourg susținea că prin noțiunea de concurs ideal, 
statelor le este permis să sancționeze de două ori aceeași faptă, cu condiția ca cele două fapte să fie diferite 
prin scopul aplicării sancțiunii sau prin obiectul juridic care este protejat. Curtea a constatat că reținerea 
agravantei la infracțiunea de vătămare corporală din culpă acoperă exact aceeași valoare socială ca și infracțiunea 
din Codul rutier pentru care reclamantul a fost deja condamnat, în speță fiind vorba de o infracțiune care este 
absorbită complet în conținutul celeilalte, nu despre un concurs ideal, fiind încălcat principiul non bis in idem.23

Într-o altă cauză, instanța europeană a decis că art. 4 din Protocolul nr. 7 permite reținerea unui concurs 
ideal de infracțiuni, când printr-o unică acțiune sau inacțiune o persoană lezează două obiecte juridice diferite, 
impunându-se în această situație două sancțiuni penale,24 dar argumentând că ar apărea ca incompatibil cu 
dispozițiile sale judecarea și pedepsirea unei persoane de două ori pentru infracțiuni care au numai denumiri 
diferite. Curtea25 a considerat că instanța nu a judecat aceeași persoană de două ori pentru aceeași faptă, 
întrucât trecerea peste frontieră a unei cantități de droguri lezează atât interesele securității frontierei, cât și 
protejarea ordinii publice de pericolul substanțelor stupefiante, impunându-se două pedepse penale.

În altă speță, direcția de poliție federală l-a condamnat pe agent pentru comportament agresiv față de 
P., iar o instanță regională l-a condamnat ulterior pentru vătămare corporală asupra lui M. și încercarea de a 
rezista împotriva unei acțiuni legale a poliției. Astfel, se impune distingerea cauzei de afacerile Gradinger c. 
Austria și Oliveira c. Elveția, în care reclamanții comiseseră o singură acțiune ce întrunea conținutul mai multor 
infracțiuni. În prezenta cauză, infracțiunile au elemente constitutive diferite, fiind comise și succesiv, nu 
concomitent. Curtea, aplicând criteriul utilizat în hotărârea Franz Fischer c. Austria, a considerat că elementele 
constitutive ale infracțiunilor sunt deosebite, având în vedere faptul că actele de executare au fost săvârșite 
împotriva unor persoane distincte și nu au avut aceeași gravitate. Astfel, art. 4 din Protocolul nr. 7 nu interzice 

18 CEDO, Manasson c. Suedia, cererea nr. 41265/98, hotărârea din 20 iulie 2004.
19 CEDO, Bachmaier c. Austria, cererea nr. 77413/01, decizia din 2 septembrie 2004.
20CEDO, Rosenquist c. Suedia, cererea nr. 60619/00, hotărârea din 14 septembrie 2004. În mod similar, cauzele  CEDO, 

Storbråten c. Norvegia, cererea nr. 12277/04, decizia din 1 februarie 2007 şi CEDO, Haarvig c. Norvegia, cererea nr. 11187/05, hotărârea 
din 11 decembrie 2007.

21 CEDO, Sergey Zolotukhin c. Rusia, cererea nr. 14939/03, hotărârea din 10 februarie 2009, apud C. Bârsan, Convenția..., precit., 
p. 1866-1867.

22 CEDO, Falkner c. Austria, cererea nr. 6072/02 din 30 septembrie 2004, apud R. Chiriţă, Convenția..., cit. supra, pp. 843-844.
23 CEDO, W.F. c. Austria, cererea nr. 38275/97, hotărârea din 11 septembrie 2001, apud R. Chiriţă, Convenția..., op. cit., p. 844, 

nota 1.
24 CEDO, Olivieira c. Elveția, cererea nr. 84/1997/868/1080, hotărârea din 30 iulie 1998.
25 CEDO, Göktan c. Franța, cererea nr. 33402/96, decizia din 2 iulie 2002, apud R. Chiriţă, Convenția..., op. cit., p. 844. Aceeaşi 

abordare regăsim şi în alte cauze: CEDO, Gauthier c. Franța, cererea nr. 61178/00, decizia din 24 iunie 2003 și CEDO, Öngün c. Turcia, 
cererea nr. 15737/02, decizia din 10 octombrie 2006.
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ca infracțiuni diferite să fie judecate de instanțe diferite.26

Constatarea unui concurs de infracțiuni a apărut în analiza Curții în două cauze împotriva Austriei. În 
speța Hausen-Sporn27 s-a statuat că infracțiunea de abandonare a victimei și infracțiunea constând în omisiunea 
de a informa organele de poliție despre producerea accidentului se diferențiază prin existența unei forme 
de vinovăție specifice fiecărei infracțiuni, privind de asemenea acte de executare diferite.28 În cauza Schutte29 
elementul material cu privire la o infracțiune a fost folosirea amenințării sau a violenței ca mijloace de opunere 
împotriva autorităților, în timp ce cu privire la cealaltă infracțiune, aceasta a constat într-o simplă omisiune 
în contextul siguranței pe drumurile publice, și anume faptul că nu a oprit autoturismul la solicitarea poliției. 
Într-o altă cauză30, Curtea a decis că cele două infracțiuni în discuție aveau elemente esențiale diferite dacă 
acestea se distingeau în termeni de gravitate și consecințe, valoarea socială protejată și forma de vinovăție.

Tot în sensul reținerii unui concurs de infracţiuni, Curtea de Justiție de la Luxemburg de această dată a 
decis în cauza Kraaijenbrink,31 soluția fiind că în cazul în care într-o ţară se săvârșesc fapte de trafic de droguri 
și în altă ţară fapte de spălare de bani în legătură cu primele, nu se aplică principiul ne bis in idem nefiind vorba 
de “aceleași fapte”.

III. CRITERII DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚIALE DE IDENTIFICARE ȘI 
REZOLVARE A CONCURSULUI DE CALIFICĂRI

1. Calificările redundante
a) Conflictul între calificarea generală și calificarea specială
Principiul specialității presupune aplicarea cu preferință a normei care cuprinde circumstanțele de o 

manieră mai exhaustivă, norma mai specifică conduitei săvârșite, în detrimentul normei generale, în virtutea 
adagiului „specialia generalibus derogant” (norma specială derogă de la norma generală),32 fiind categoria cea mai 
frecvent analizată în doctrina română.

Împărtășim opinia că norma este specială în raport cu norma generală atunci când necesită pe lângă 
elementele cerute pentru norma generală, un element adițional, suplimentar, care  individualizează norma 
de incriminare și care demonstrează un fundament special al represiunii penale, pentru reproșarea încălcării 
normei de incriminare, fără a înlătura însă niciunul dintre elementele normei generale.33

Dacă o normă de incriminare conține elemente de calificare în plus raportat la o altă normă de 
incriminare, însă omite unele dintre elementele constitutive ale acesteia din urmă se va reține un concurs 
ideal34, ambele norme trebuind să primească aplicare pentru reprimarea conduitei ilicite sub toate aspectele ei, 
această situaţie corespunzând definiţiei formulate de art. 38, alin. 2 Cod pen..

Doctrina franceză explică faptul că cel mai adesea printre calificările în concurs, una dintre ele apără 
mai eficient valoarea socială orotită de legea penală, care este mai bine adaptată situaţiei din speţă și care a 
fost special creată pentru a proteja această valoare, această ipoteză reprezentând aplicaţia principiului specialia 
generalibus derogant. Se întâmplă însă ca instanța supremă franceză să neglijeze principiul specialităţii, punând 
accentul pe analiza sancţiunilor în discuţie și reţinând calificarea cea mai severă, în loc să procedeze la realizarea 
examenului pe baza principiului specialităţii.35 Cu toate acestea, în general se recunoaște la nivel doctrinar că 

26 CEDO, Aşci c. Austria, cererea nr. 4483/02, decizia din 19 octombrie 2006, apud R. Chiriţă, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. Culegere de hotărâri 2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 576. 

27 CEDO, Hausen-Sporn, cererea nr. 37301/03, hotărârea din 7 decembrie 2006. 
28 Hotărârea pare discutabilă din perspectiva obligației de autodenunțare cu privire la fapta anterioară comisă. Pe de altă parte, 

informarea organelor judiciare s-ar fi putut realiza chiar în mod anonim, astfel că statuarea Curții este întemeiată.
29 CEDO, Schutte c. Austria, cererea nr. 18015/03, hotărârea din 26 iulie 2007.
30 CEDO, Garretta c. Franța, cererea nr. 2529/04, decizia din 4 martie 2008. 
31 CJUE, Norma Kraaijenbrink, cauza C-367/05, hotărârea din 18 iulie 2007, disponibil pe www.curia.europa.eu.
32 J. P. Matus A., La teoría del concurso (aparente) de leyes en la dogmatica alemana, desde sus orígines hasta el presente (Primera 

Parte), p. 4-5, disponibil pe: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/20/20_la_teoria_del%20Concurso.pd; 
I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. I, ed. a 2-a, Ed. Tip „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1924-1927, p. 297.

33 E. Z. Bacigalupo, Manual de Derecho Penal. Parte General, 4a edición, Ed. Temis, Colombia, 1998, p. 240, apud M. E. 
Quintero, Z. Perez Figueroa, Concurso de delitos, p. 8, disponibil pe: http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/
CAP%C3%8DTULO%2012%20Concurso%20de%20delitos.pdf.

34 F. Streteanu, Concursul de infracțiuni, Ed. „Lumina Lex”, Bucureşti, 1999, p. 153.
35 P. Serlooten, Les qualifications multiples, în „Revue de science criminelle et de droit pénal comparé”, 1973, pp. 69-71, apud F. 
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norma penală își păstrează acest caracter de specialitate indiferent dacă prevede o pedeapsă mai blândă sau 
mai severă, sancțiunea fiind irelevantă din acest punct de vedere, aceasta putând contribui însă, așa cum vom 
vedea la stabilirea formei atenuate sau agravate a acesteia.

În ipoteza unei norme nou incriminate ce are un caracter special față de norma veche, ne aflăm în 
prezența unui concurs de calificări fundamentat pe principiul specialității și nu în prezența abrogării 
normei anterioare, norma generală. Intrarea în vigoare a normei speciale nu abrogă norma generală, doar 
o lipsește de aplicabilitate pe un anumit segment, pe durata existenței normei speciale. Atunci când norma 
specială este abrogată, norma generală redevine aplicabilă și pentru segmentul reglementat anterior de norma 
specială. 

Privitor la acest aspect, Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut în mod întemeiat că abrogarea 
unei norme de incriminare nu echivalează întotdeauna cu dezincriminarea faptei prevăzute în acea normă. În 
consecință, în urma abrogării prin Legea nr. 69/2007 a normei de incriminare a faptelor de a acorda credite 
cu încălcarea legii sau a normelor de creditare și de a nu urmări, conform legii sau normelor de creditare, 
destinațiile contractate ale creditelor, prevăzută în art. 10, lit. b) din Legea nr. 78/2000, faptele pot fi încadrate 
în art. 246 Cod pen. anterior (corespondentul art. 297 Cod pen.) referitor la abuzul în serviciu, dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute în acest text de lege.36

Se remarcă existența unei relații de la general la special între infracţiunea de înşelăciune tradițională, 
clasică prevăzută de art. 244 Cod pen. și înșelăciunea privind asigurările prevăzută de art. 245 Cod pen., 
formă nou incriminată prin prevederile noului Cod penal. Având în vedere că infracțiunea de înșelăciune 
privind asigurările nu conține ca și element de tipicitate producerea unei pagube, fiind suficientă o conduită 
realizată în scopul creării cadrului necesar pentru înșelarea efectivă a asigurătorului, din momentul în care 
autorul solicită în mod fraudulos indemnizația de despăgubire, infracțiunea va fi una consumată. Raportat însă 
la infracțiunea de înșelăciune simplă, în condițiile în care nu ar fi îndeplinite condițiile de tipicitate ale normei 
speciale, în aceeași ipoteză de mai sus, dacă indemnizația nu a fost acordată de asigurător, autorul va răspunde 
doar pentru o tentativă la infracțiunea prevăzută de art. 244 Cod pen., iar dacă aceasta a fost efectiv obținută, 
doar atunci fapta va fi una consumată, producându-se paguba.37 Totuși, dorim să subliniem faptul că sfera de 
incidență a unei norme de incriminare și momentul consumării infracțiunii vizează aspecte diferite, acestea 
necondiționându-se reciproc. Comparația între domeniile de incidență a două texte legale trebuie să analizeze 
toate modalitățile alternative și urmările fiecăreia dintre infracțiunile avute în vedere, în scopul de a constata 
dacă o incriminare cuprinde toate elementele celeilalte.38 

Putem constata că raportat la formularea largă a textului privind înșelăciunea prevăzută de art. 244 Cod 
pen. „inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a 
unei fapte adevărate”, conceptual, actele de executare ale înșelăciunii privind asigurările („distrugerea, degradarea, 
aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, 
uzurii, pierderii sau furtului” sau „simularea, cauzarea sau agravarea leziunilor sau vătămărilor corporale produse de 
un risc asigurat”) reprezintă forme particulare, specifice de realizare a acestei induceri în eroare, acest din urmă 
text având o sferă de aplicabilitate mai restrânsă decât înșelăciunea simplă. 

Așadar, ipoteza poate fi explicată prin relația logică proprie principiului specialității, relația de includere 
la nivel conceptual, elementul de diferențiere între cele două norme constând în faptul că norma specială 
descrie conduita într-o notă mai specifică decât norma generală.39 De altfel, fundamentul represiunii în cazul 

Streteanu, Concursul..., cit. supra, p. 82.
36 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 5541 din 20 noiembrie 2007, www.scj.ro, apud V. Văduva, Infracțiuni de abuz şi neglijență în 

serviciu. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 15.
37 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod Penal, Partea Specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 258.
38 F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea Generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 322.
39 N. R. Pessoa, Concurso de delitos, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1996, pp. 139-140, apud A. J. d’Alessio şi colab., Código 

Penal, Comentado y Anotado. Parte General (Artículos 1 o a 78 bis), Ed. Buenos Aires: La Ley, 2005, p. 594. În acelaşi sens şi Curtea 
Supremă de Justiție a Argentinei - a se vedea CS, „Presunta comisión de infracciones militares (arts. 702 y 704 del Cód de Justicia 
Militar)”, 1991/08/13 (La Ley, 1992 – A, 442; DJ, 1992-1-741), apud A. J. d’Alessio şi colab., op. cit., p. 593. Pentru opinia că este vorba 
de principiul specialității în sensul logico-formal, nu conceptual, relaţia de includere sau de subordonare a unui precept în alt 
precept fiind relația logică care guvernează cele două norme de incriminare, a se vedea E. Gimbernat Ordeig, Concurso de leyes, error 
y participacion en el delito, în „Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales”, 1992, p. 837, nota 7.

http://www.scj.ro
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normei speciale, valoarea socială protejată este patrimoniul asigurătorului de o potențială acordare frauduloasă 
a indemnizației de asigurare, în timp ce înșelăciunea simplă protejează patrimoniul persoanei și în afara 
existenței unui contract de asigurare de bunuri.

a1)Forma atenuată a calificării
Conținutul atenuat al unei incriminări se datorează unor caracteristici de ordin subiectiv sau obiectiv, a 

unor circumstanțe particulare, fapta având un pericol mai redus potrivit individualizării realizate de legiuitor 
decât conținutul de bază al infracțiunii care reprezintă norma generală.

Un exemplu de incriminare cu caracter de noutate, introdusă în noul Cod penal, inspirată din art. 443 
al Codului penal spaniol este infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, reglementată în art. 
299, alin. 1 Cod pen. Doctrina evidenţiază faptul că infracţiunea reprezintă o formă specială de luare de mită, 
comisă prin pretinderea unor favoruri sexuale, spre deosebire de luarea de mită, normă generală, comisă de 
funcţionarul public prin pretinderea de bani sau alte foloase.40 Astfel, cu excepţia naturii favorurilor solicitate, 
între cele două texte de incriminare există o suprapunere la nivelul laturii obiective, fiind aproximativ identice,41  
caracterul atenuat al normei speciale fiind susținut și de limitele speciale de pedeapsă mai reduse ale infracțiunii 
în discuție.  

Sub reglementarea vechiului Cod penal, o parte a doctrinei considera că textul de lege al luării de mită 
limita natura folosului doar la cel material, așadar includerea favorurilor sexuale pentru realizarea tipicităţii 
acestei infracțiuni nu era acceptată.42 O altă parte a doctrinei interpreta noţiunea de folos în sens extensiv 
și considera că favorurile sexuale pot fi asimilate unor servicii sexuale, fiind așadar o categorie specială de 
servicii oferite unei categorii de public, în unele state acestea fiind în mod legal remunerate.43 Inclusiv practica 
judiciară română s-a raliat acestei din urmă interpretări. Spre exemplu, au existat soluţii de condamnare pentru 
infracţiunea de luare de mită atunci când funcţionarul a pretins subiectului pasiv foloase de natură sexuală.44

Luând în considerare textele legale în vigoare, doctrina a mai pus în discuție ipoteza în care, în aceeași 
împrejurare, funcționarul solicită și alte foloase decât cele de natură sexuală, variantele de soluționare fiind 
reținerea unui concurs de infracțiuni sau a unei unice infracțiuni, încadrată potrivit normei generale. Având 
în vedere că norma specială reprezintă o formă atenuată a normei generale, aceasta din urmă fiind sancționată 
mai grav, s-a concluzionat că infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual va fi absorbită în 
infracțiunea de luare de mită în această situație, autorul răspunzând numai pentru cea din urmă infracțiune,45 
cu individualizarea judiciară corespunzătoare. Suntem de acord cu soluția propusă, ținând cont că legiuitorul 
a creat această infracțiune din dorința de a clarifica o controversă doctrinară existentă sub imperiul vechiului 
Cod penal, reglementând o normă de incriminare cu un tratament sancționator atenuat.46

De asemenea, în ceea ce privește raportul dintre infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual 
și infracțiunea de abuz în serviciu, prima dintre infracțiuni reprezintă o formă punctuală de îndeplinire 
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, având așadar un caracter special față de cea din urmă infracțiune cuprinsă 
în norma generală.47 Astfel, potrivit regulilor generale de aplicare a principiului specialității, în situația în care 
conduita funcționarului nu îndeplinește condițiile de tipicitate ale art. 299, alin. 1 Cod pen., fapta săvârșită va 
fi sancționată potrivit normei generale, mai amplă de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 Cod pen..

a2) Forma agravată a calificării 

40 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 448; 452.
41 Considerăm că între cele două infracțiuni există o relație de specialitate la nivel conceptual şi nu în sensul logico-formal, 

mult mai strict, în care toate elementele de tipicitate ale normei speciale trebuie să se regăsească în mod necesar în conținutul normei 
generale.

42 A. Filipaş, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 448.
43 S. Bogdan, Drept penal. Partea specială, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 331.
44 Trib. Cluj, sent. pen. din 16 octombrie 2012, dosar pen. nr. 2592/117/2012, publicată pe scurt pe www.portal.just.ro, apud S. 

Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 448.
45 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 452.
46 Pentru jurisprudența existentă sub reglementarea anterioară, când cele două fapte erau sancționate unitar, a se vedea sent. 

pen. nr. 199 din 18 august 2011, anonimizată, disponibilă pe legeaz.net. În speță s-a reținut că inculpatul a pretins şi primit bani, 
bunuri şi alte foloase de natură sexuală, în scopul de a promova şi sprijini la bacalaureat persoana denunțătoare, fiind condamnat 
pentru infracțiunea de luare de mită.

47 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 523.
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Conținutul calificat cuprinde pe lângă caracteristicile infracțiunii de bază și altele, fie obiective, fie 
subiective, ori de ambele tipuri, denumite și circumstanțe de agravare, deoarece determină ca infracțiunea să 
capete acest caracter.48

În ceea ce privește aplicarea principiului specialității raportat la această formă agravată a calificării, 
într-o speță s-a reținut că fapta inculpatului care, în calitate de inginer la o societate comercială, a pretins 
şi primit suma de 1600 lei, de la un martor denunţător  pentru a-i facilita branşarea la reţeaua electrică de 
distribuţie, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu,  întruneşte  elementele constitutive 
ale infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 254, alin. 1 Cod pen. anterior (corespondentul art. 289, 
alin. 1 Cod pen.). În același sens s-a hotărât că nu este fondată cererea de schimbare a încadrării juridice 
în infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cod pen. anterior 
(corespondentul art. 297 Cod pen.), formulată de apărătorul inculpatului, întrucât infracţiunea de luare de mită 
reprezintă o normă specială în raport cu norma de incriminare a abuzului în serviciu, care constituie norma 
penală cu caracter general.49

În condițiile formulării generice a textului incriminând abuzul în serviciu (art. 297 Cod pen.), apreciem 
corectă practica instanțelor de judecată și opinia doctrinei50 în sensul menținerii caracterului  general, și prin 
urmare subsidiar al infracțiunii de abuz în serviciu față de orice altă conduită abuzivă săvârșită de funcționarul 
public sau de persoana prevăzută în art. 308 Cod pen., care este incriminată punctual de către legiuitor. 

Din perspectiva valorii sociale protejate, textul de incriminare a abuzului în serviciu protejează imaginea 
funcționarului de o manieră mai generală și, prin funcția de prevenție a dreptului penal, urmărește să asigure 
îndeplinirea conformă a atribuțiilor sale de serviciu. Luarea de mită, normă specială, protejează un aspect 
particular, mai specific al imaginii funcționarului, și anume onestitatea acestuia, care nu trebuie să solicite sau 
să primească niciun beneficiu suplimentar pentru exercițiul funcției sale, nici să vândă beneficiul statutului său 
celor care sunt interesați de o anumită conduită în exercițiul funcției sale.51 

Urmând același raționament, într-o altă speță instanța a stabilit că reţinându-se comiterea infracțiunii 
de fals intelectual (al cărei conținut este caracterizat de calitatea de funcționar public a subiectului activ și 
de săvârșirea falsului în exercitarea atribuțiilor de serviciu), nu se mai poate reține infracțiunea de abuz în 
serviciu contra intereselor persoanelor (al cărei subiect activ este tot un funcționar, iar latura obiectivă este 
caracterizată prin îndeplinirea, cu știință, în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu, trăsături cuprinse în 
conținutul infracțiunii de fals).52 Astfel, luând în considerare condițiile de săvârșire ale infracțiunii de fals 
intelectual, având ca subiect activ un funcționar public, care cu prilejul întocmirii unui înscris oficial îl falsifică, 
încălcându-și astfel atribuțiile de serviciu, observăm că și această incriminare reprezintă o ipoteză particulară 
de abuz în serviciu.

Jurisprudența a mai argumentat faptul că, deși infracțiunea de abuz în serviciu are caracter subsidiar, 
astfel că fapta unui funcționar se încadrează în această normă numai dacă abuzul nu are o incriminare distinctă 
în Codul penal sau într-o lege specială, pentru a se reține relația de subsidiaritate, trebuie ca între cele două 
incriminări să existe identitate cel puțin parțială de obiect juridic.53 Doctrina a confirmat această abordare, 
afirmând că subsidiaritatea se raportează la acele texte de incriminare care au ca subiect activ un funcționar și 
nu la orice infracțiune comisă de acea persoană, iar conținutul normei speciale, care se va aplica cu prioritate, 
trebuie să reprezinte doar un aspect din sfera textului de incriminare de la abuzul în serviciu.54 În mod întemeiat 
s-a susținut că subsidiaritatea normei de incriminare a abuzului în serviciu nici măcar nu s-a impus a fi subliniată 
printr-o clauză de subsidiaritate legală, expresă, întrucât această caracteristică rezultă din caracterul de maximă 

48 M. Basarab, Drept penal. Partea generală. Tratat, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 209-210.
49 Trib. Galați, dec. pen. din 27.11.2013, disponibilă pe termene.ro.
50 S. Bogdan, D. A. Şerban, D. A. Şerban, op. cit., p. 441.
51 S. Bogdan, D. A. Şerban, D. A. Şerban, op. cit., p. 418. Caracterul agravat este susținut şi prin prisma limitelor speciale de 

pedeapsă mai ridicate ale luării de mită.
52 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 5058 din 7 octombrie 2004, www.legalis.ro, apud V. Văduva, Infracțiuni de abuz şi neglijență în 

serviciu, cit. supra, p. 5.
53 C.A. Alba Iulia, s. pen., dec. nr. 27 din 17 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org, apud V. Văduva, Infracțiuni de abuz în 

serviciu, cit. supra, pp. 11-12.
54 S. Bogdan, op. cit., p. 305.

http://www.legalis.ro
http://www.jurisprudenta.org
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generalitate a laturii obiective a acestei infracțiuni.55

a3) Relația dintre forma atenuată și forma agravată a calificării
În ipoteza în care concurează cu privire la aceeași faptă o formă atenuată și una agravată a infracțiunii, 

studiile nu optează pentru o soluție cu titlu generic, unii autori susținând că ar fi vorba de un concurs ideal, 
în timp ce alții admit că este vorba despre un concurs de calificări.56 Apreciem că nu se poate stabili o regulă 
abstractă, ci trebuie analizat fiecare caz concret și interpretate în mod corect normele penale, în special ținându-
se cont de natura circumstanțelor care concurează pentru a agrava sau pentru a atenua infracțiunea de bază.

Spre exemplu, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 200 Cod pen., atenuarea represiunii penale în cazul 
infracțiunii de uciderea ori vătămarea nou-născutului de către mamă (în parte fosta infracțiune de pruncucidere 
din Codul penal de la 1969) se realizează în considerarea stării psihice a mamei care a determinat uciderea 
copilului nou-născut. Cu toate acestea, analizând o modalitate concretă de comitere a uciderii, de pildă, dacă 
mama a optat pentru uciderea copilului prin stropirea cu benzină, după care i-a dat foc  (circumstanța ar putea 
atrage și incidența agravantei de la omorul calificat, prevăzută în art. 189, lit. h) „prin cruzimi”), de regulă 
această circumstanță nu poate să prevaleze asupra circumstanțelor avute în vedere de legiuitor și care fac parte 
din conținutul legal al infracțiunii de ucidere (...) a nou-născutului săvârșită de către mamă. Cu toate acestea, 
atunci când este exclusă reținerea acestei stări de tulburare psihică pricinuită de naștere, aflându-se și în afara 
intervalului de timp prevăzut de norma de incriminare („imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore”), 
se va putea valorifica circumstanța agravantă și reține infracțiunea de omor calificat.

În ceea ce priveşte relaţia uciderii la cererea victimei cu infracţiunea de omor calificat, analiza săvârşirii 
uciderii la cererea victimei în contextul existenţei uneia sau a mai multor circumstanţe de la omorul calificat, 
spre exemplu, circumstanţa premeditării, a condus la concluzia că circumstanțele de agravare de la omorul 
calificat nu pot fi reținute în cazul uciderii la cererea victimei. Argumentele aduse de doctrină ţin de nomen 
iuris-ul distinct utilizat de legiuitor (ucidere, nu omor) care indică faptul că s-a dorit o delimitare clară între 
cele două infracțiuni contra vieții.57

b) Concursul între două calificări dintre care una constituie element sau circumstanță a celeilalte
b1) Principiul absorbției
Cunoscută prin intermediul maximei lex consumens derogat legi consumptae, relația dintre normele penale 

bazată pe principiul absorbţiei există atunci când una dintre ele o cuprinde pe cealaltă, dar nu pentru că o 
acoperă din punct de vedere conceptual (aspect propriu principiului specialității), ci datorită faptului că norma 
absorbantă, mai amplă include conținutul material prohibit de norma de incriminare absorbită, valorificându-
se astfel principiul „în mai mult se cuprinde mai puținul”.58 

Principalele ipoteze caracteristice principiului absorbției evidențiate în doctrina argentiniană59 constau 
în următoarele situații: 

1) infracțiunea anterioară, principală absoarbe infracțiunea posterioară, subsecventă, așa cum se 
întâmplă atunci când infracțiunea precedentă constituie sustragerea unui bun în urma unui furt sau a unei 
tâlhării, iar infracțiunea posterioară constă în distrugerea respectivului bun, însușirea pe nedrept a  bunului în 
urma furtului sau a tâlhăriei implicând posibilitatea de dispoziție materială și juridică asupra acestuia, situație 
pe care am analizat-o în partea întâi a lucrării în capitolul dedicat calificărilor incompatibile.

2) una dintre infracțiuni însoțește (precede sau urmează) în principiu o altă infracțiune, iar atunci 
când este anterioară constituie de regulă mijlocul pentru săvârșirea infracțiunii scop, astfel cum este ipoteza 
infracțiunii complexe de tâlhărie, când exercitarea violenței sau amenințării reprezintă mijlocul pentru comiterea 
infracțiunii scop, furtul.

3) infracțiunea principală este însoțită de o altă infracțiune, dar care este insignifiantă60 raportat 

55 S. Bogdan, op. cit., p. 306.
56 J. Hurtado Pozo, Manual de derecho penal, Edilli, Segunda Edición, Lima, 1987, p. 316.
57 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 37.
58 E. Bacigalupo Z., Manual de derecho penal. Parte General, Tercera reimpresión, Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 

1996, p. 241; Un exemplu de reglementare expresă a principiului absorbției regăsim în art. 8 C. pen. spaniol, pct. 3 care prevede că 
„Preceptul penal mai larg sau complex le va absorbi pe cele care sancționează infracțiunile absorbite în acesta.”

59 N. J. Conti, Algunas consideraciones acerca de la teoría del concurso de delitos, p. 10, disponibil pe: http://new.pensamientopenal.
com.ar/sites/default/files/2011/08/30conti.pdf.

60 Cu privire la criteriul insignifianței, a se vedea şi J. P. Matus A., Los criterios de distinción entre el concurso de leyes y las 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/30conti.pdf
http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/30conti.pdf
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la gravitatea faptei principale, spre exemplu, distrugerea hainelor victimei unei infracțiuni de omor, acțiunea 
de ucidere realizându-se prin împușcarea victimei cu o armă de foc sau prin utilizarea unui cuțit.61 Instanțele 
române au făcut în mod implicit aplicarea acestui principiu atunci când într-o speță au hotărât că degradarea 
îmbrăcăminții persoanei vătămate, ca urmare a violențelor exercitate contra ei de către inculpat, în încercarea 
ei de a-și asigura scăparea, constituie infracțiunea complexă, unică de tâlhărie, în care fapta de distrugere este 
absorbită, intrând în conținutul acesteia.62 Credem că aceeași soluție a absorbției se va menține și în cazul în 
care îmbrăcămintea victimei are o valoare economică semnificativă, acest aspect fiind însă valorificat cu ocazia 
individualizării judiciare și în latura civilă a cauzei.

b2) Absorbția naturală
În jurisprudența instanțelor române regăsim frecvent în motivarea unor hotărâri privind săvârșirea 

infracțiunilor de omor, viol sau tâlhărie, spre exemplu, ce presupun și încălcarea libertății fizice a persoanei pe 
durata comiterii actului de executare, faptul că lipsirea de libertate în mod ilegal este absorbită în mod natural 
în cadrul acestor infracțiuni. Astfel, aprecierea existenței unei infracțiuni autonome de lipsire de libertate se 
realizează prin raportare la durata actului de executare a infracțiunii de omor, viol sau tâlhărie, iar în cazul în 
care se constată o lipsire de libertate anterioară sau posterioară actului de executare, ce excede duratei normale 
de timp a comiterii acestuia, lipsirea de libertate în mod ilegal se va reține în concurs.

Spre exemplu, fapta inculpatului de a lovi un copil de 9 ani și de a-l lega de mâini și de picioare, 
punându-i și un căluș în gură pentru a nu putea striga după ajutor, urmată de sustragerea din locuință a mai 
multor bunuri constituie infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal în formă agravată potrivit art. 189, 
alin. 2 Cod pen. anterior (corespondentul art. 205, alin. 3, lit. c Cod pen.), victima fiind minor, în concurs 
real cu infracțiunea de tâlhărie într-o locuință, art. 211 alin. 2 lit. f Cod pen. anterior (corespondentul art. 
234, alin. 1, lit. f Cod pen.).63 Observăm că în speță, autonomizarea infracțiunii de lipsire de libertate în mod 
ilegal s-a datorat faptului că privarea de libertate s-a realizat pe un interval de timp suficient de lung încât 
să fie resimțită efectiv restricția de mișcare,  privarea de libertate constituind materializarea unei rezoluții 
infracționale distincte, fiind executată prin acte specifice, astfel încât modalitatea de constrângere să nu fie 
absorbită în mod natural în infracțiunea de tâlhărie.

 Complexitatea naturală
Potrivit doctrinei române, complexitatea naturală poate fi identificată atunci când elementele obiective 

ale unei infracţiuni sunt cuprinse, prin firea lucrurilor, în mod natural în conţinutul unei alte infracţiuni.64 De 
pildă, în cazul infracțiunilor contra vieții, acțiunea de ucidere a unei persoane absoarbe diferite acte anterioare, 
realizate în aceeași împrejurare și având aceeași finalitate, de la vătămarea corporală a victimei până la provocarea 
morţii, ca trepte necesare ale rezultatului final, cu alte cuvinte omorul conţine în mod firesc și natural elementele 
infracţiunii de vătămare a integrităţii corporale sau loviri și alte violențe.  

Soluţia este promovată și de jurisprudenţa italiană care a statuat că, atunci când cineva lovește cu intenţia 
de a ucide, loviturile se absorb în mod natural în infracţiunea de omor, astfel că nu se poate reţine un concurs 
între omor și vătămarea corporală.65

 Infracţiuni de pericol și infracţiuni de rezultat
Infracțiunile de rezultat reprezintă acele infracțiuni care au produs un rezultat material, o modificare 

perceptibilă, fizică în realitatea înconjurătoare, în timp ce infracțiunile de pericol sunt cele care nu presupun o 
urmare materială, urmarea concretizându-se într-o stare de pericol pentru valoarea socială protejată prin norma 

restantes figuras concursales en el código penal español de 1995, pp. 465-466:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2170521.pdf.
61 N. J. Conti, op. cit., p. 10; Se consideră că operează principiul absorbţiei şi în cazul furtului combustibilului ce se consumă în 

cazul furtului în scop de folosinţă a unui autovehicul, fiind vorba de o faptă care însoţeşte în mod obişnuit fapta mai gravă.
62 C.S.J., s. pen., dec. pen. nr. 3411 din 15 septembrie 2000, apud M. Vasile, G. Moloman, D. Cheagă, O. Roşca, Tâlhăria. Culegere 

de practică judiciară, Ed. Moroşan şi Nicora M, Bucureşti, 2007, p. 117. 
63 Trib. Bucureşti, Secția I penală, sentința nr. 77 din 26. 01. 1998, apud M. Vasile, G. Moloman, D. Cheagă, O. Roşca, op. cit., p. 41; 

I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3770 din 19  noiembrie 2008, www.scj.ro, apud V. Văduva, Infracţiuni contra libertăţii persoanei: jurisprudenţă 
comentată şi reglementarea din noul Cod penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 224.

64 G. Paraschiv, Unitatea naturală de infracțiune, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2005, p. 17.
65 A se vedea C. cas. italiană, dec. din 14.12.1942 în C. pen. adn., p. 123, apud F. Streteanu, Concursul..., cit. supra, p. 127.

http://www.scj.ro
file:///D:/google%20drive/@revista%20penalmente%20relevant/@nr%202%20-%202016/javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/FLAB4UH6SSRSE5T3HH1S7M9X541IS4PVA26MRIC9F7TXQLHVAP-78631?func=service&doc_number=000602870&line_number=0008&service_type=TAG%22);
file:///D:/google%20drive/@revista%20penalmente%20relevant/@nr%202%20-%202016/javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/FLAB4UH6SSRSE5T3HH1S7M9X541IS4PVA26MRIC9F7TXQLHVAP-78631?func=service&doc_number=000602870&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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de incriminare.66 Considerăm că, în toate aceste situații, când producerea unei stări de pericol potrivit unei 
norme penale s-a materializat într-o urmare constând într-o modificare perceptibilă în realitatea înconjurătoare, 
fiind îndeplinite condițiile de tipicitate și ale unei infracțiuni de rezultat, ne aflăm în prezența unui concurs 
de calificări ce se va rezolva pe baza absorbției naturale între infracțiunea de pericol și infracțiunea de rezultat 
ale căror condiţii de tipicitate sunt îndeplinite, în măsura în care obiectul juridic este unic, constând în aceeași 
valoare socială protejată de legea penală. 

De asemenea, credem că și între cele trei categorii de infracțiuni de pericol (abstract, potențial și concret) 
există o relație de absorbție naturală atunci când acestea constituie infracțiuni distincte protejând aceeași valoare 
socială, întrucât acestea pot fi considerate trepte sau grade ale posibilității de materializare a pericolului, ținând 
de intensitatea pericolului creat pentru o valoare socială specifică. Gradul de protecţie oferit valorii sociale este 
apreciat de legiuitor atunci când stabilește formularea textului legal, putând să ofere o protecție mai largă (spre 
exemplu, incriminând fapta sub forma unei infracţiuni de pericol abstract, când prezumţia existenţei unei stări 
de pericol este absolută, neputându-se realiza proba contrară) sau o protecție mai restrânsă (spre exemplu, în 
cazul infracțiunii de pericol concret, când trebuie probată existența unei stări de pericol pentru valoarea socială 
protejată).

O situație exemplificativă pentru teza susținută de noi cu privire la absorbția infracțiunii de pericol 
în infracțiunea de rezultat poate fi oferită de art. 332 Cod pen. (distrugerea sau semnalizarea falsă), ce 
reglementează în alin. 2 o infracțiune de pericol concret, sancționând „săvârșirea de acte de semnalizare falsă 
(...), dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată”, în timp ce alin. 3 al aceluiași articol 
incriminează o infracțiune de rezultat, prevăzând fapta reglementată în alin. 2 care a avut ca urmare un accident 
de cale ferată. Așadar, dacă inițial există o acțiune care generează o stare de pericol concret pentru valoarea 
socială protejată de norma de incriminare, iar ca urmare a materializării stării de pericol se produce rezultatul 
prevăzut de alin. 3, se va realiza o absorbție naturală a infracțiunii de pericol concret în infracțiunea de rezultat 
având în vedere raportul de cauzalitate existent între cele două infracțiuni, precum și unitatea valorii sociale 
protejate, aceasta constând în principal în siguranța circulației pe calea ferată.67

În sens contrar soluției absorbției naturale între infracțiunile de pericol și infracțiunile de rezultat, 
atunci când a existat o pluralitate de valori sociale protejate de normele de incriminare,  doctrina și practica 
judiciară au fost constante în sensul reţinerii în concurs68 a acestor infracțiuni. Această rezolvare a fost oferită 
și în cazul infracțiunii de neluare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă prevăzută de art. 349 Cod 
pen. (infracțiune de pericol concret, fiind în același timp și infracțiune obstacol) cu uciderea din culpă sau 
vătămarea corporală din culpă, motivându-se că aprecierea ca infracțiune complexă a vătămării corporale și 
uciderii din culpă nu poate fi acceptată, având în vedere valorile sociale distincte. Astfel, prima infracțiune are 
ca obiect juridic principal relațiile de protecție a muncii, cu un conținut propriu, în timp ce a doua categorie a 
infracțiunilor asigură protecția vieții, sănătății și integrității corporale, așadar acestea se vor reţine în concurs.69 

Importanța practică în stabilirea relației dintre infracțiunile de pericol și cele de rezultat constă în 
stabilirea raportului de cauzalitate, determinarea momentului consumării, cu alte cuvinte a aplicării legii în 
spațiu și timp etc.70 Așadar, în cazul în care se constată absorbția infracțiunii de pericol în infracțiunea de 
rezultat corespunzătoare aceluiași obiect juridic, doar în raport de infracțiunea de rezultat se vor determina 
toate efectele juridice corespunzătoare.

 Actele de pregătire, tentativa, infracțiunea consumată, infracțiunea epuizată
Faptele incriminate prin normele penale constituie fapte consumate, cu alte cuvinte, fapte caracterizate 

de producerea urmării prevăzute de legea penală, cu consecința punerii în pericol sau a lezării valorii sociale 
protejate. Etapa externă menită să asigure materializarea rezoluției infracționale ce a fost adoptată în faza internă 
a infracțiunii, presupune trei faze principale: actele de pregătire, actele de executare (tentativa) și consumarea 

66 F. Streteanu, Tratat..., cit. supra, pp. 405-406.
67 Pentru un raționament similar privind absorbția infracțiunii de pericol abstract în forma agravată, a infracțiunii  de pericol 

concret, a se vedea F. Streteanu, Tratat..., cit. supra, p. 409.
68 Trib. Suprem, s. pen., dec. pen. nr. 315/1974; Trib. Suprem, s. pen., dec. pen. nr. 1475/1979, în “Revista română de drept”, nr. 

219, p. 67, apud O. Ţinca, V. Mirişan, Infracțiuni referitoare la relațiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 105.
69 N. Conea, C-tin Gheorghe, E. Tanislav, M. Conea, Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Semne, Bucuresti, 2000, p. 212.
70 F. Streteanu, Tratat..., cit. supra, p. 406.
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infracțiunii, iar momentul final al consumării infracţiunii va fi cel al epuizării acesteia. Regula absorbției 
servește în acest caz pentru rezolvarea problemelor care ar putea să apară pe parcursul etapei externe a iter 
criminis. 

Importanța practică a valorificării raportului de absorbție în această situație constă în faptul că actele 
de pregătire și începutul actului de executare (tentativa) nu vor fi sancționate, neputându-se reține în concurs 
cu infracțiunea consumată decât dacă acestea ar fi prevăzute de legea penală ca infracțiuni autonome, distincte 
(sau în cazul actelor de pregătire și atunci când legiuitorul le asimilează în mod expres tentativei).

În același sens, fapta de a procura echipamentele necesare (dispozitive și programe informatice) în 
scopul de a falsifica instrumente de plată electronică întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de 
tentativă la falsificarea de instrumente de plată electronică prevăzută de art. 24, alin. 1 din Legea nr. 365/2002 
(corespondentul art. 311 alin. 2 Cod pen.) și ale infracțiunii de deținere de echipamente în scopul falsificării 
de astfel de instrumente, prevăzută de art. 25 din aceeași lege (corespondentul art. 314, alin. 2 Cod pen.), în 
concurs real. În pronunțarea acestei soluții, instanța a reținut că procurarea instrumentelor necesare falsificării 
nu constituie doar un act pregătitor, ci tentativă, din moment ce autorii au început efectiv culegerea și stocarea 
datelor necesare activității ulterioare de fraudare. Împrejurarea că legiuitorul a înțeles să sancționeze penal 
și efectuarea acestor acte pregătitoare are drept consecință reținerea a două infracțiuni în concurs real.71 Deși 
suntem de acord că cele două infracțiuni se vor reține de regulă în concurs, în speță nu credem că poate fi 
reținută o tentativă de falsificare pentru simplul motiv al procurării instrumentelor, având în vedere că în 
această situaţie legiuitorul nu a incriminat ca tentativă actele de pregătire și nici nu constituie act de executare 
al infracţiunii de falsificare, îndeplinind elementele constitutive doar ale infracţiunii prevăzute de art. 314 Cod 
pen..

Spre deosebire de doctrina majoritară română care adoptă soluția concursului de infracțiuni, literatura 
de specialitate spaniolă consideră că actele preparatorii (sau tentativa), atunci când sunt incriminate de sine 
stătător, nu sunt pedepsite dacă sunt urmate de săvârșirea faptei la care se referă, făptuitorul urmând a răspunde 
numai pentru fapta consumată, asigurându-se în acest mod respectarea  principiului non bis in idem. Spre 
exemplu, făptuitorul va răspunde conform art. 392 Cod pen. anterior spaniol (falsificarea de valori), dar nu va 
răspunde pentru art. 400 Cod pen. anterior spaniol (deținere de instrumente în vederea falsificării de valori), în 
aceste situații considerându-se că există o unitate a valorii sociale protejate, operând absorbția.72

 Dacă în privința raportului dintre tentativă și infracțiunea consumată, datorită acestei relaţii de includere 
sau absorbţie, atunci când nu se realizează forma consumată, se va putea reţine tentativa la infracţiunea respectivă, 
dacă sunt îndeplinite condițiile acesteia, în privința relației dintre consumarea și epuizarea infracțiunii cu privire 
la infracțiunile cu durată de consumare, durata prelungirii în timp a actului de executare sau numărul actelor 
de executare săvârșite până la epuizarea infracţiunii, vor fi avute în vedere cu ocazia individualizării judiciare a 
pedepsei conform art. 74 și urm. Cod pen.. 

Instigare, complicitate, autorat
Deși nu există un text de lege care să consacre relația de absorbție existentă între formele de participație 

la săvârșirea aceleiași infracțiuni, doctrina și jurisprudența sunt unanime în recunoașterea acestui raport.
Astfel, într-o speță s-a decis că participarea la comiterea unei singure infracțiuni prin două activități 

deosebite, aceea de instigare și complicitate, nu constituie concurs real de infracțiuni și se pedepsește potrivit 
textului care sancționează forma de participație cea mai gravă, în care se absoarbe și cealaltă.73

O ipoteză interesantă analizată de literatura de specialitate74 este aceea a relației dintre autoratul 
la infracțiunea de nedenunțare (art. 266 Cod pen.) cu participația (acte de instigare sau complicitate) la 

71 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 4035 din 5 decembrie 2008, www.scj.ro, apud A. Trancă, Infracțiuni informatice: practică judiciară, 
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, pp. 37-38.

72 N. C. Nicàs, op. cit., pp. 154-155; 160-161, apud C. Duvac, Pluralitatea aparentă de infracțiuni, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2008, p 183. Aceeaşi soluție este promovată şi de un alt autor, dar pe baza relației de subsidiaritate. A se vedea J. Hurtado 
Pozo, op. cit., p. 318.

73 Trib. Suprem, s. pen., dec. pen. nr. 278 din 1974, în “Revista română de drept”, nr. 8, 1974, p. 71; Trib. Galați, sent. pen. nr. 
266 din 1969, în “Revista română de drept”, nr. 11, 1969, p. 177, apud G. Antoniu, C. Bulai, R. M. Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, V. 
Papadopol, C. Filişanu, Practică judiciară penală, vol. I: Partea generală (art. 1 - 51 Codul penal), Ed. Academiei Republicii Socialiste 
România, Bucureşti, 1988, p. 97.

74 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 328.

http://www.scj.ro
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nedenunțarea comisă de o altă persoană, cu privire la aceleași împrejurări care ar trebui aduse la cunoștința 
organelor judiciare. Ipoteza este una controversată, unii autori susținând soluția concursului de infracțiuni între 
infracțiunea proprie de nedenunțare și participația la infracțiunea de nedenunțare pe care o determină sau o 
înlesnește.75 

Într-o altă opinie a doctrinei76, cu care suntem de acord, se propune soluția reținerii unei unice infracțiuni 
de nedenunțare, cu motivarea că instigarea sau complicitatea materială presupune, în mod implicit, și o acțiune 
proprie de nedenunțare, având în vedere că autorul cel puțin a cunoscut faptul care trebuia denunțat. Soluția 
este justificată și de evitarea unei duble sancționări pentru fapte de aceeași natură, autoratul la infracțiunea de 
nedenunțare absorbind în mod natural și actul de participație la o altă infracțiune de nedenunțare, fiind vorba 
de aceeași infracțiune, obiect al nedenunțării.

 b3) Absorbția legală
Situația absorbției legale este întâlnită cel mai frecvent în ipoteza infracțiunii complexe, dar ea există și 

în cazul infracțiunii progresive, ambele reprezentând forme ale unității legale de infracțiune. Absorbția legală  
presupune că o infracțiune înglobează cel puțin o altă incriminare autonomă, dar care nu se pedepsește în mod 
distinct, deoarece conținutul uneia se include în conținutul celeilalte infracțiuni, norma absorbantă fiind așadar 
norma mai amplă,77 soluția de rezolvare a concursului de calificări în ipoteza dată este aplicarea efectivă doar 
a normei absorbante.

 Infracțiunea complexă în forma de bază sau propriu-zisă
Doctrina română evidențiază aspectul că infracțiunea complexă nu este numai opera legiuitorului, 

ci și expresia unei anumite frecvențe, a unei anumite legături între actele componente din cadrul acesteia, 
legătură valorificată de legiuitor prin conferirea caracterului unitar întregului ansamblu,78 evidențiindu-se și o 
periculozitate sporită față de cel care comite cele două fapte distinct, fără legătură între ele.79

De altfel, jurisprudența franceză consideră că atunci când o infracțiune constituie mijlocul pentru 
comiterea unei alte infracțiuni, calificarea mai sever pedepsită este frecvent cea corespunzând infracțiunii scop, 
aceasta fiind și cea care va fi unica reținută.80 Aceeași soluție, a reținerii infracțiunii mai grave este aleasă și când 
infracțiunea mijloc este mai sever pedepsită.81  În cazurile rare, în care infracțiunea scop și infracțiunea mijloc 
prevăd aceleași limite de pedeapsă, jurisprudența consideră că prima prevalează asupra celei de-a doua.82 

În Codul penal român, prin prevederea din cod care afirmă concursul cu conexitate etiologică sau 
consecvenţională, legiuitorul penal a consacrat existenţa concursului real de infracţiuni în cazul unor legături 
între infracţiuni, dorindu-se evitarea soluțiilor contradictorii din practica judiciară anterioară prevederii 
exprese în cod, când prin comiterea unei infracțiuni pentru a înlesni săvârșirea altei infracțiuni se reținea o 
singură infracțiune, infracțiunea scop, nu un concurs de infracțiuni, susținându-se că infracțiunea mijloc nu 
avea autonomie, fiind absorbită în infracțiunea scop, ca o activitate necesară pentru realizarea acesteia.83 Mai 

75 T. Toader, Drept penal. Partea specială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 239.
76 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 328.
77 F. Muñez Conde, M. Garcia Arán, Derecho Penal. Parte General, 4a edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 540, apud 

A. J. d’Alessio şi colab., op. cit., p. 595.
78 G. Paraschiv, op. cit., p. 24.
79 M. Basarab, Drept penal. Partea Generală, vol. II, Ed. Fundației „Chemarea”, Iaşi, 1992, p. 347.
80 Crim., 10 februarie 1965, B.C., no 44, instanța reținând numai furtul, nu şi tăierea arborilor, care nu relevă intenția de 

apropriere a arborilor, apud J. Pradel, Manuel de droit pénal général, 15e édition revue et augmentée, Éditions Cujas, Paris, 2004, p. 
280; reținându-se numai infracțiunea de înşelăciune atunci când agentul a utilizat un act fals, cunoscând că este fals: Laborde, Cours 
No. 658, ed. I-a; Degois, Traité, N-rile 846-847; Garraud, Précis, ed. XI-a, no. 245, apud I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. I, Ed. 
Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureşti, 1912, p. 676; J. Pradel, op. cit., pp. 277-278; pentru soluția unui concurs de infracțiuni între 
fals şi înşelăciune: P. Bouzat, J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Droit Pénal général, Tome I, Librairie Dalloz, Paris, 
1963, p. 601.

81 Crim., 12 iunie 1958, B.C., no 457, reținându-se infracțiunea de fals în cazul escrocheriei (înşelăciunii) comise prin 
intermediul unui fals, apud  J. Pradel, op. cit., p. 280.

82 Crim., 3 martie 1966, B.C., no 79, pedepsind ca înşelăciune infracțiunea comisă prin intermediul emiterii unui cec fără 
provizie, apud J. Pradel, op. cit., p. 280.

83 Reținând o unică infracțiune de furt în sarcina inculpatului care a furat o cantitate de lemn, iar pentru a putea să o scoată din 
unitate a întocmit un bon fals: Trib. Suprem, colegiul penal, dec. pen. nr. 1007/1953, în Culegerea de decizii ale Plenului şi colegiilor 

file:///D:/google%20drive/@revista%20penalmente%20relevant/@nr%202%20-%202016/javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/FLAB4UH6SSRSE5T3HH1S7M9X541IS4PVA26MRIC9F7TXQLHVAP-68443?func=service&doc_number=000530077&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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mult, soluția nu putea justifica ipotezele în care infracțiunea mijloc era mai gravă decât infracțiunea scop, 
precum și faptul ca infractorul care a comis doar infracțiunea scop să fie sancționat în mod identic cu cel care 
a comis și infracțiunea mijloc.

Infracțiunea complexă în forma de bază se poate întâlni în două ipoteze distincte: în  situația când în 
conținutul infracțiunii complexe intră ca element constitutiv o altă faptă prevăzută de legea penală (spre 
exemplu, infracțiunea de acte de diversiune prevăzută de art. 403 Cod pen. a fost creata prin adăugarea la 
infracțiunea de distrugere a unor cerințe speciale) sau atunci când în conținutul infracțiunii complexe sunt 
incluse elementele obiective a cel puțin două fapte prevăzute de legea penală (astfel este exemplul clasic 
al tâlhăriei, creată prin reunirea infracțiunii de furt cu cea de lovire sau alte violențe/amenințare), în ambele 
situații infracțiunea complexă fiind caracterizată de principiul indivizibilității, aceasta fiind privită ca un tot 
unitar.

Așa cum evidențiază doctrina franceză, o calificare poate constitui nu doar un element al unei alte 
calificări, fiind așadar în prezența unei infracțiuni complexe, ci uneori, nefiind îndeplinite condițiile acesteia, 
se poate reține un concurs ideal de infracţiuni.84 Spre exemplu, în practica judiciară s-a reținut că în ipoteza în 
care părintele sau reprezentantul legal al minorului ia în privința acestuia o măsură de restrângere a libertății, 
punându-i în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală, va exista atât infracțiunea de lipsire 
de libertate în mod ilegal, cât și infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, aflate în concurs ideal.85 
Astfel, prima infracțiune nu se absoarbe în conținutul ultimei, ci își păstrează autonomia infracțională, nefiind 
îndeplinit caracterul necesar al absorbției in abstracto, actul de executare al infracțiunii de rele tratamente 
prin „măsuri sau tratamente de orice fel” având un caracter nedeterminat, iar limitele de pedeapsă ale lipsirii de 
libertate fiind mai mari (în cazul formelor agravate) sau aproximativ egale (în cazul formei de bază) cu cele ale 
infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. 

Soluția a fost confirmată și prin decizia RIL nr. 37/2008, stabilindu-se că în interpretarea dispoziţiilor art. 
306 Cod pen. anterior (corespondentul art. 197 Cod pen.), infracţiunile de lovire sau alte violenţe, vătămare 
corporală și lipsire de libertate în mod ilegal, după caz, se vor reține în concurs ideal cu infracţiunea de rele 
tratamente aplicate minorului, în cazul faptei părintelui sau persoanei căreia minorul i-a fost încredinţat spre 
creștere și educare, care abuzează de autoritatea sa și, contrar intereselor minorului, exercită acte de violenţă sau 
lipsire de libertate împotriva acestuia, cu intenţia de a-i produce suferinţe, vătămări fizice sau morale, și care au 
pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului.

Totuși, în raport de repoziționarea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului din capitolul 
intitulat „Infracțiuni contra familiei” în capitolul „Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății”, discuții 
ar putea să apară în raport de menținerea concursului de infracțiuni între lovire sau alte violențe/vătămare 
corporală și infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.

Doctrina86 evidențiază în mod întemeiat aspectul că suprapunerea valorilor sociale protejate în cazul 
acestor infracțiuni este numai aparentă, reținerea concursului de infracțiuni fiind în continuare soluția, întrucât 
prin specificul său, infracțiunea de rele tratamente protejează integritatea corporală și sănătatea minorului, 
sancționând nu producerea rezultatului actual, ci potențialitatea producerii în timp a unui alt efect, ireversibil, 
cu privire la dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a minorului, în timp ce infracțiunile de lovire sau 
vătămare corporală protejează împotriva producerii unor consecințe prezente, reale și efective, vătămătoare 
asupra minorului.87 

În sens invers, este exclusă existența unui concurs ideal în ipoteza în care una dintre calificări reprezintă 
un element constitutiv al celeilalte. Spre exemplu, nu se pot reține în concurs falsul în înscrisuri sub semnătură 
privată, prevăzut de art. 322 Cod pen. și uzul de fals, prevăzut de art. 323 Cod pen., întrucât folosirea înscrisului 

Tribunalului Suprem, 1952-1954, vol. II, p. 45, apud C. Butiuc, Infracțiunea complexă, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 142; În 
privința infracțiunilor de înşelăciune săvârşite prin fals, considerându-se greşită soluția concursului de infracțiuni: I. Pohonțu, Notă 
la dec. pen. nr. 70/1957, în „L.P.”, nr. 1/1958, p. 73, apud C. Butiuc, op. cit., p. 141.

84 D. Bchéraoui, Concours réel d’infractions et unité de fait, în „Revue juridique de l’USEK”, nr. 4/1995, p. 165.
85 Trib. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. pen. 2443 din 1983, apud G. Antoniu, C. Bulai, R. M. Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, Ş. 

Stănoiu, V. Papadopol, C. Filişanu, Practică judiciară penală, cit. supra, vol. III, p. 82.
86 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 59.
87 Oferind şi argumente juridice formale pentru susținerea soluției, a se vedea S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 60.
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falsificat reprezintă o condiție de tipicitate a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. 
Din perspectiva dreptului comparat, doctrina și practica argentiniană analizează relația între falsificarea 

unui  document privat (art. 292 Cod penal argentinian) și folosirea acelui document fals (art. 296 din același cod), 
însă în cadrul relației de subsidiaritate. Potrivit acestora, reținerea primei infracțiuni, normă primară exclude 
reținerea celei de-a doua infracțiuni, normă subsidiară, iar Camera Națională de Casație Penală a susținut în 
repetate rânduri că în cazul încetării  procesului penal pentru infracțiunea de falsificare de documente, nu se 
poate porni un nou proces pentru uzul acestor documente, deoarece a stabili între acestea o relație de concurs 
de infracțiuni atunci când constituie aceeași conduită a aceluiași subiect activ ar însemna ruperea unității 
infracționale și o încălcare clară a garanției contra dublei condamnări penale.88

Pe de altă parte, soluția va fi alta în cazul faptei inculpatului de a se prezenta în fața notarului și de a 
încheia în calitate de vânzător un act de vânzare-cumpărare pentru un imobil dobândit în timpul căsătoriei, 
declarând în mod neadevărat că este necăsătorit. Soluția stabilită de instanță a fost reținerea infracțiunii de 
fals în declarații (art. 326 Cod pen.) în concurs cu cea de uz de fals (art. 323 Cod pen.),89 întrucât în  acest caz 
uzul de fals nu mai reprezintă o condiție de tipicitate a celeilalte infracțiuni, ci ne aflăm în prezența a două 
infracțiuni distincte, autonome, neoperând principiul absorbției.

 Infracțiunea complexă în forma agravată
Destul de frecvent, infracţiunea complexă în forma agravată este construită dintr-o infracțiune simplă 

în forma ei de bază (sau chiar complexă în alte cazuri), dobândind un pericol sporit prin absorbirea în calitate 
de circumstanță agravantă a unei alte infracțiuni simple.

Cu privire la pertinența analizei infracțiunii complexe în forma agravată pentru concursul de calificări, 
se poate evidenția faptul că nu este posibil ca aceleiași împrejurări să i se dea eficiență de două ori, atât ca 
circumstanță agravantă, cât și ca infracțiune autonomă, în caz contrar încălcându-se principiul non bis in 
idem. 

Ilustrativă pentru această situație este o speță în care inculpatul a fost condamnat în mod greșit pentru 
săvârșirea unei tentative la infracțiunea de tâlhărie, reținându-i-se circumstanța „de o persoană având asupra sa o 
armă”, infracțiune prevăzută de art. 211, alin. 2, lit. b Cod pen. anterior (corespondentul art.  234, alin. 1, lit. a) 
în concurs cu infracțiunea prevăzută de art. 11, alin. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată (corespondentul art. 
372 Cod pen.), constând în portul fără drept de obiecte periculoase. Soluția a fost criticată întrucât posesia unei 
arme atrage incidența agravantei infracțiunii de tâlhărie și face parte din conținutul constitutiv al acesteia.90 În 
aceste condiții, cum posesia unei arme, în speță a unui cuțit, atrage incidența agravantei infracțiunii de tâlhărie 
și face parte din conținutul constitutiv al acesteia prin voința legiuitorului, nu mai subzistă din punct de vedere 
juridic infracțiunea de port fără drept de obiecte periculoase. În consecință, deținerea cuțitului nu se mai 
poate reține ca o infracțiune autonomă în acest context.

Având în vedere modificarea textului legal al tâlhăriei calificate sub imperiul noului Cod penal, și anume 
„prin folosirea unei arme...”, considerăm că nu se va mai purta această discuție în privința raportului dintre 
tâlhărie și forma de bază a art. 374 Cod pen., întrucât pentru a intra sub incidența acestei agravante simplul 
port al armei, fără folosire nu va fi suficientă, formularea textului de lege de la tâlhăria calificată fiind mai 
restrictivă. Totuși, legiuitorul se dovedește consecvent în privința formulării textului de lege și ca un element 
de noutate introduce o formă agravată a infracțiunii, al cărei act de executare constă în folosirea fără drept 
de obiecte periculoase, iar precizările suplimentare făcute de legiuitor cu privire la locurile și împrejurările 
în care trebuie să fie săvârșită fapta („la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori 
agrement sau în mijloace de transport în comun”) determină un domeniu de aplicare relativ restrâns al textului de 
incriminare.

Cu privire la importanța practică a soluționării concursului de calificări prin reținerea unei unice 

88 CN Casación Penal, sala III, „Martínez, R. M. s/recurso de casatión”, 2003/02/17 (La Ley, 2003-D, 847); în acelaşi sens: sala 
III, „Machinandiarena, D. J. S/recurso de casación”, 2001/03/19 – cu opinia judecătorului Catucci – (La Ley, 2001-E, 435), apud A. J. 
d’Alessio şi colab., op. cit., p. 597.

89 C.A. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 2018 din 21 octombrie 2004, în C.J. nr. 3/2005, apud C. Rotaru, Infracţiuni de fals. 
Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 148.

90 C. Ap. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. pen. nr. 340 din 12 iunie 2003, apud M. Vasile, G. Moloman, D. Cheagă, O. Roşca, op. 
cit., p. 93. În același sens C. A. Bucureşti, s. I pen., dec. pen. nr. 604 din 16 aprilie 2010, disponibilă pe termene.ro.
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infracțiuni complexe (fie în forma de bază, fie în forma agravată), s-a pus întrebarea dacă infracțiunea care 
intră ca element constitutiv sau ca circumstanță agravantă în conținutul infracțiunii complexe poate forma în 
mod separat obiectul unei cauze de înlăturare a răspunderii penale ori dacă aceasta trebuie să urmeze soarta 
infracțiunii complexe. Rezolvarea propusă s-a fundamentat pe faptul că legiuitorul creând o unitate legală, 
infracțiunile din conținutul acesteia nu mai pot beneficia separat de vreo cauză de înlăturare a răspunderii 
penale, în caz contrar ajungându-se la înlăturarea răspunderii pentru infracțiunea complexă prin dispariția 
unuia dintre elementele sale componente. Așadar, atunci când cauza de înlăturare a răspunderii penale operează 
față de infracțiunea complexă, implicit efectele se extind și asupra faptei absorbite.91

 Infracţiunea progresivă
Infracţiunea progresivă, considerată și ea o specie a principiului absorbției, reprezintă o altă formă 

a unității legale de infracțiune, în cazul căreia, după atingerea momentului consumativ corespunzător unei 
anumite infracțiuni, fără intervenția făptuitorului, are loc o amplificare progresivă a rezultatului, fie prin 
agravarea urmării produse, fie prin producerea unor noi urmări vătămătoare, corespunzătoare unor infracțiuni 
mai grave.92 

Referitor la norma de incriminare a infracțiunii progresive, s-a susținut că aceasta trebuie să prevadă 
o faptă materială care are o urmare susceptibilă de amplificare. Cu alte cuvinte, textul legal, prin modul de 
formulare trebuie să sugereze aptitudinea acțiunii de a produce un rezultat mai grav decât rezultatul inițial 
produs, în caz contrar, atunci când în textul incriminator nu se regăsește aptitudinea de amplificare a laturii 
obiective a infracțiunii, reținându-se un concurs de infracțiuni. Exemplul oferit de doctrină este cel al unei 
persoane care, cu intenția de a sustrage energie electrică,  execută o conectare defectuoasă la rețeaua de energie 
electrică și din această cauză se produce după un anumit interval de timp un scurtcircuit care generează un 
incendiu, inculpatul răspunzând pentru două infracțiuni, furt de energie electrică (art. 208 Cod pen. anterior, 
corespondentul art. 228 Cod pen.) în concurs cu  distrugere din culpă în modalitatea incendierii (art. 219, 
alin. 1 Cod pen. anterior, corespondentul art. 255, alin. 1 Cod pen.), iar nu o singură infracțiune progresivă.93 
Explicația soluției oferită de doctrină constă în faptul că din analiza textului de lege privind distrugerea din 
culpă nu rezultă posibilitatea de amplificare a elementului obiectiv a infracțiunii de furt de energie electrică, 
astfel încât reținerea celor două infracțiuni în concurs este justificată.

2. Calificările echivalente
a)Principiul identității
Pentru situaţia în care două texte din Codul penal sau din legi speciale reglementează aceeași materie, 

dar în mod diferit, s-a evidențiat ca prim pas verificarea posibilității coexistenţei lor găsind o notă specifică 
care să diferenţieze situaţia reglementată de fiecare normă, astfel încât acestea să aibă propria sferă de aplicare. 
În caz contrar, dacă nu este posibilă nicio diferenţiere, se va aplica numai dispoziţia de dată mai recentă, cu 
alte cuvinte criteriul cronologic, acesta fiind criteriul de soluţionare propus.94 Mai mult, în condițiile în care 
legiuitorul modifică succesiv ambele texte de incriminare, doctrina exclude varianta abrogării tacite a unuia 
dintre texte, fiind vorba în realitate de o lipsă de aplicabilitate a uneia dintre cele două norme, caracteristică a 
concursului de calificări, evidenţiată cel mai bine în cazul concursului de calificări echivalente.95

Doctrinar, ipoteza calificărilor echivalente este definită ca reprezentând situația în care aceeași activitate 
materială intră sub incidența a două calificări care o acoperă în întregime.96 

91 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 
Partea Generală, vol. I, Editura Academiei Române, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 239.

92 V. Papadopol, D. Pavel, Formele unităţii de infracţiune în dreptul penal român, Ed. Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992, p. 279 şi 
urm.

93 V. Papadopol, D. Pavel, op. cit., p. 284.
94 V. Dongoroz, Curs de drept penal, aprofundat şi comparat, predat în anii 1934-1935, Bucureşti, 1937, p. 84, apud C. Duvac, 

Concursul de norme penale (Concursul de texte). Reflecții, în “Revista de drept penal”, nr. 2/2009, pp. 67-68. Poate fi vorba despre 
o normă recent adoptată sau modificată (spre exemplu, cu privire la limitele de pedeapsă, introducerea unei forme agravate a 
infracțiunii etc.).

95 F. Streteanu, op. cit., p. 324. În sensul că repetarea dispoziției de incriminare în cuprinsul unei alte legi se poate datora şi 
intenției leguitorului de a modifica prin noua formulare regimul sancționator, a se vedea C. Duvac, Concursul..., cit. supra, p. 65.

96 F. Streteanu, op. cit., p. 323.
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Ipotezele de calificări echivalente sunt relativ rare și se datorează necorelării legislației în materie 
penală,97 fiind în prezența unei erori legislative deoarece în cadrul aceluiași sistem legal, două norme juridice 
nu se pot întâlni într-o relație logică de identitate, în special datorită faptului că nu ar avea sens ca legiuitorul 
să formuleze două norme legale pentru a reprima același comportament.98

Expunerea de motive99 privind noul Cod penal precizează faptul că prin intrarea în vigoare a acestuia 
s-a urmărit crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, evitând suprapunerile inutile de norme 
în vigoare ce protejează aceleași valori sociale, suprapuneri ce existau sub imperiul vechiului Cod penal între 
acesta și legile speciale sau extra-penale conținând dispoziții penale.100 Noul Cod penal a încercat în același 
context să soluţioneze abrogările implicite asupra cărora plana incertitudinea.

b) Delimitarea față de abrogarea tacită a normei
Considerăm oportună realizarea unei scurte prezentări comparative între lipsirea de aplicabilitate a 

normei și abrogarea tacită, având în vedere că distincția creează unele dificultăți de înțelegere. Totuși, ca un 
element pozitiv sunt destul de rare ipotezele de abrogare tacită, de altfel ca și cele de calificări echivalente, iar 
ca o propunere de lege ferenda ar trebui să se renunțe la ele din perspectiva respectării principiului securității 
juridice.

În primul rând, abrogarea tacită presupune înlocuirea unei dispoziții cu o altă prevedere legală, aceasta 
din urmă reglementând exact aceeași materie, în același cadru și cu aceeași substanță ca și legea veche, chiar 
dacă noul act normativ nu arată expres că legea anterioară se abrogă.101 În schimb, lipsirea de aplicabilitate nu 
înseamnă înlocuirea unei norme penale cu o alta având aceeași sferă de incidență, deoarece în cazul categoriei 
calificărilor echivalente, ambele norme de incriminare rămân în vigoare, această condiţie fiind una de existenţă 
pentru concursul de norme penale în general și care o diferenţiază de aplicarea legii penale în timp.

Dacă în cazul calificărilor echivalente se discută de o reglementare paralelă a aceleiași materii, cele 
două norme de incriminare fiind, înainte de aplicarea criteriului de soluţionare, în concurenţă una cu cealaltă, 
neavând așadar un punct de intersecţie, în cazul abrogării tacite a normelor se consideră în general că este 
vorba de un conflict de norme.

În acest context, amintim că şi doctrina realizează o distincție generală între concurs de legi sau 
de norme penale și conflict de legi penale, considerând că în cadrul concursului de legi penale se evidențiază 
pluralitatea textelor de incriminare aflate în vigoare, punându-se în discuție alegerea acelei norme care 
corespunde cel mai bine situației de fapt calificată juridic, în timp ce în cazul conflictului de legi penale sau a 
antinomiilor normative, instituţia se referă la activitatea unui text legal, reprezentând situaţia în care două sau 
mai multe norme incompatibile între ele și care aparţin aceleiași ordini juridice au același cadru de aplicare, cu 
consecinţa abrogării normei posterioare,102 soluție afirmată și de maxima lex posterior derogat lex priori. 

Deosebirea esențială dintre cele două instituţii constă în faptul că în cazul conflictului de legi în discuție 
este aflarea în vigoare sau abrogarea unui text de lege, în timp ce în cazul concursului de norme, aplicabilitatea 
sau inaplicabilitatea normelor aparent în concurs cu privire la cazul concret.103

S-a susținut că abrogarea tacită comportă un ius interpretandi care nu poate fi acceptat, atâta timp 
cât jurisprudența nu este izvor de drept, critica afirmației subliniată de un autor fiind că teza pornește de la 
înțelegerea greșită a noțiunii de abrogare tacită, care nu este o chestiune ce ține de interpretarea textelor de 
lege, ci de evidențierea voinței actuale a legiuitorului.104  Considerăm că evidențierea voinței actuale a 

97 Ibidem. K. Binding, Handbuch des Strafrechts Bd. I, Leipzig, 1885, p. 349, apud J. P. Matus A., La teoría del concurso..., cit. 
supra, (Primera Parte), p. 15. Binding  denumeşte această situație alternativitate de legi.

98 J. Hurtado Pozo, op. cit., p. 314.
99 Publicată pe site-ul Camerei Deputaților – www.cdep.ro/proiecte/2011/100/00/0/em100.pdf.
100 Exemplificativ, sub imperiul vechii reglementări, doctrina – a se vedea, F. Streteanu, Concursul..., cit. supra, pp. 163-164, a 

identificat o situație a calificărilor echivalente în privința art. 301 privind concurența neloială din Codul penal anterior şi art. 5 lit. b) 
din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

101 T. Vasiliu, G.  Antoniu, Ş. Daneş, Gh. Dărângă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. Rămureanu, Codul 
penal al R.S.R. Comentat şi Adnotat. Partea Generală, Ed. Științifică, Bucureşti, 1972,  p. 48.

102 E. Escuchuri Aisa, Formele concursului de infracțiuni în dreptul penal spaniol, în „Caiete de drept penal”, nr. 4/2009, p. 3.
103 Ibidem.
104 C. Sima, Abrogarea unui text incriminator în condițiile concursului de texte, în „Dreptul”, nr. 7/2004, p. 118.
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legiuitorului se realizează tot în cadrul unui proces de interpretare, dar cu privire la aplicarea textului de lege din 
perspectivă temporală. Mai mult, cred că putem recunoaște și rolul interpretării în ceea ce privește lămurirea 
conținutului normei de incriminare, dacă luăm în considerare faptul că pentru existența unei abrogări tacite 
doctrina subliniază necesitatea existenței unei incompatibilități între cele două legi, când aplicarea legii vechi 
este în mod vădit imposibilă odată cu intrarea în vigoare a legii noi105. 

Concluzionând cu privire la acest aspect, împărtășim opinia literaturii de specialitate106 că abrogarea 
tacită există în situația în care norma din legea nouă este incompatibilă cu norma veche, anterioară, astfel 
rezultând fără echivoc intenția legiuitorului de a înlătura cu titlu definitiv vechea reglementare.

În cazul calificărilor echivalente, abrogarea normei penale posterioară va determina reînceperea aplicării 
normei echivalente juridic, care reglementează din perspectivă materială aceeași faptă și care fusese până la 
acel moment lipsită de aplicabilitate. Dacă legiuitorul dorește dezincriminarea unei fapte prevăzută în mai 
multe texte de lege în mod identic, acesta va trebui să o facă de o manieră expresă, afirmând explicit că fapta 
este dezincriminată cu privire la toate posibilele reglementări paralele ori printr-o dezincriminare implicită în 
sensul contravenționalizării acesteia, când se poate aprecia că legiuitorul a reconsiderat gradul de pericol social 
al faptei.107

IV. DESPRE OPORTUNITATEA REGLEMENTĂRII INSTITUȚIEI
În doctrina de specialitate străină108 s-au analizat comparativ două sisteme penale: sistemul german 

și sistemul spaniol, urmărindu-se stabilirea variantei optime de abordare a instituției concursului de norme 
penale și concluzionându-se că varianta cea mai adecvată este aceea a sistemului german. În continuare, dorim 
să prezentăm și câteva argumente cu privire la cele două variante.

În Codul penal german nu s-a dorit reglementarea deoarece s-a considerat că evitarea apariției 
concursului de norme penale se poate realiza printr-o redactare coerentă și adecvată a normelor din partea 
specială a Codului penal, evitându-se incriminarea unor fapte prin norme penale care să dea naștere unor astfel 
de situații, încercându-se eliminarea suprapunerilor, repetițiilor și omisiunilor. S-a propus numai includerea 
unor dispoziții în partea specială a Codului penal care să permită rezolvarea anumitor probleme punctuale.

De altfel, s-a susținut că reglementarea concursului de calificări ar produce mai multe dificultăți decât 
posibilități de soluționare pentru că instituția a rămas încă una neclară, așadar cuvenindu-i-se doctrinei și 
jurisprudenței să stabilească și să delimiteze „principiile de soluționare”. 

În sens contrar, s-a dorit o consacrare legislativă din motive ce țin de previzibilitatea legii și securitatea 
juridică. Astfel, legiuitorul spaniol s-a detașat de tendința existentă de non-reglementare a concursului de 
calificări, prevăzând în Codul penal spaniol109 un text de lege privind concursul de norme. Regulile cuprinse în 
acest text de lege au fost considerate „norme de gradul doi faţă de normele din partea specială a Codului”, funcția 
lor constând în furnizarea criteriilor pentru soluționarea concursului de norme atunci când se pune problema 
calificării conduitei unui individ și determinarea sancțiunilor aplicabile.110 Codul penal spaniol reglementează 
concursul de legi în art. 8 din Titlul preliminar referitor la garanțiile penale și la aplicarea legii penale, acesta 
conținând patru reguli, corespunzătoare celor patru principii: specialitatea, subsidiaritatea, absorbția și 
alternativitatea.111

Ideea unanim acceptată în doctrina spaniolă este că regulile concursului real sau ideal se aplică numai 

105 J. Pradel, op. cit., p.167.
106 F. Streteanu, Tratat..., cit. supra, p. 243; I. Tanoviceanu, op. cit., vol. I, 1924-1927, p. 267.
107 Spre exemplu, potrivit Expunerii de motive cu privire la noul Cod penal, faptele prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 

asupra cecului au fost trecute în sfera contravențiilor.
108 Pentru o prezentare extinsă a dezbaterii, a se vedea J. P. Matus A., El concurso (aparente) de leyes en la reforma penal 

latinoamericana, în „Revista Chilena de Derecho”, vol. 24, nr. 3, 1997, p. 423 şi urm., disponibil pe: dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2649920.pdf

109 Publicat în B.O.E. (Buletinul Oficial Spaniol) nr. 281 din 24 noiembrie 1995, intrat în vigoare la 24 mai 1996, disponibil pe: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html.

110 C.S. Nino, El concurso en el Derecho penal. Criterios para clasificar los casos de varios hechos o de varias normas en la 
calificatión penal de una conducta, Buenos Aires, 1972, p. 19, apud E. Escuchuri Aisa, op. cit., p. 3.

111 Spre exemplu, în spațiul european o reglementare legală mai întâlnim în cadrul C. pen. italian, moldovenesc, iar în afara 
spațiului european în C. pen. nicaraguan.



163

nr. 2 / 2016                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

atunci când nu sunt incidente regulile privitoare la concursul de calificări, opinie care a fost susţinută înainte de 
integrarea regulilor de soluţionare a concursului de norme în art. 8  din Codul penal spaniol. Cu toate acestea, 
interpretarea literală a articolului stabilește o regulă inversă poziţiei majoritare a doctrinei,  având următorul 
conținut: „Faptele susceptibile de a fi calificate pe baza a două sau mai multe texte din acest Cod și care nu intră sub 
incidența art. 73-77, vor fi sancționate potrivit următoarelor reguli...”. Așadar, în formula actuală de redactare a 
acestui articol se prevăde că normele referitoare la concursul de calificări sunt subsidiare dispoziţiilor privitoare 
la concursul de infracţiuni reglementate în Codul penal spaniol.112 Totuși, interpretarea nu a fost acceptată, căci 
în această situație s-ar ajunge la consecința absurdă de a nu putea avea niciodată un concurs de calificări, căci 
toate ipotezele s-ar soluționa ca urmare a excluderii de la aplicarea concursului de infracțiuni. 

Dorim să mai precizăm faptul că principiile de soluționare erau operative și înainte de reglementarea 
lor în Codul penal spaniol deoarece este vorba despre criterii directoare de interpretare care se aplică în dreptul 
penal, iar faptul că sunt prevăzute și recunoscute de lege nu semnifică faptul că ele operează în virtutea legii, cu 
alte cuvinte pentru că legiuitorul le prevede în mod expres. În plus, s-a mai semnalat faptul că cele patru criterii 
prevăzute de art. 8 C. pen. spaniol nu acoperă toate situațiile care se pot ivi și că nu toate criteriile aparțin 
teoriei concursului de norme.113

Similar prevederii din Codul penal spaniol, apreciem că regulile concursului de infracțiuni nu sunt 
aplicabile dacă ipoteza poate fi rezolvată pe baza concursului de calificări.114 Așadar, distincția între concursul 
de infracțiuni și concursul de calificări ar fi dat de prezența cerințelor specifice principiilor pe baza cărora se 
soluționează concursul de norme, elemente negative care exclud astfel aplicarea regulilor de la concursul de 
infracțiuni.115

V. CONCLUZII
Concursul de calificări reprezintă o instituție ce a fost analizată și dezbătută cu ocazia reformelor 

întreprinse în materie penală de către statele europene. Cu toate că unele state au încercat așezarea practicii 
judiciare pe un teren ferm prin consacrarea legislativă a regulilor directoare de interpretare, nu s-a reușit 
construirea unei reglementări lipsită de orice critică, acceptându-se și ideea că instituția ar putea funcționa în 
afara unor prevederi exprese.

În acest context, calificările redundante, bazate pe principiul specialității sau cel al absorbției sunt 
frecvent întâlnite în doctrină și în practica judiciară, dovedindu-și însă complexitatea și dificultatea atunci când 
se impun a fi aplicate în cazul concret. În același timp, calificările echivalente reprezintă exemplul tipic al erorii 
în reglementare, literatura de specialitate simțindu-se datoare să deceleze un criteriu care să prezume voința 
legiuitorului, criteriul cronologic.

Față de toate aspectele expuse, apreciem că principiul non bis in idem constituie fundamentul tuturor 
acestor criterii directoare destinate a evita aplicarea concomitentă, disproporționată și nejustificată a mai multor 
norme penale asupra unei singure fapte materiale săvârșite, principiul constituind frontiera dintre concursul de 
calificări și concursul de infracţiuni.
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abstract
Internet connectivity, the ability to remote control a computer system and the automation of crimes 

committed through or against the information systems by means of malware programs, without the knowledge of 
the rightful owner, raises a whole series of difficult challenges for the investigators and for the legal practitioners 
în establishing beyond any reasonable doubt the real author of a computer crime in cases where the defendant 
claims that someone else has committed the crime, especially given the high statistical occurrence în real life of 
such malware infections.

rezumat
Conectarea la Internet, capacitatea de a controla de la distanță sisteme informatice precum și 

automatizarea cu ajutorul programelor malițioase a comiterii de activități din sfera ilicitului penal prin 
intermediul sistemelor informatice, fără știrea utilizatorului sau proprietarului de drept al acestora, ridică 
o serie întreagă de probleme atât investigatorilor cât și practicienilor dreptului în stabilirea dincolo de orice 
îndoială rezonabilă a autorului real al unei fapte penale din sfera criminalității informatice în cauzele în care 
învinuitul neagă comiterea faptei, aceasta mai cu seamă în lumina statisticilor îngrijorătoare privind frecvența 
cu care se întâlnesc în societate sisteme informatice infectate ce sunt utilizate în comiterea de infracțiuni.
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I. PREAMBUL
Interconectarea și frecvența mare a infectării sistemelor informatice cu programe capabile să desfășoare 

în mod automatizat activități dintre cele mai diverse, inclusiv din sfera ilicitului penal, ori să ofere control de la 
distanță unei terțe persoane, fără știrea deținătorului sau utilizatorului de drept al sistemului informatic, ridică 
probleme deosebite atât organelor de urmărire penală cât și practicienilor la stabilirea făptuitorului real cu un 
grad de certitudine dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

Simpla prezență într-un sistem informatic conectat la rețeaua Internet a unor materiale ilegale, spre 
exemplu fotografii înfățișând minori în ipostaze sexuale explicite, nu poate justifica prezumția2 că deținătorul 
ori utilizatorul de drept al sistemului informatic, chiar dacă este singura persoană care a avut acces fizic la 
sistem, este și făptuitorul real, fiind necesară eliminarea prin probe a ipotezelor alternative de comitere a faptei 
penale de către terțe persoane, ori în mod automatizat prin acțiunea unui program malițios de tipul virușilor 
informatici. 

II. APĂRAREA CAL TROIAN. NOȚIUNE
Una din cele mai frecvent întâlnite strategii de apărare în cazul infracțiunilor informatice o constituie 

apărarea tip Cal Troian3, în care inculpatul sau suspectul neagă faptul că ar fi autorul faptei și susține că 
infracțiunea a fost săvârșită, fie de către un terț prin controlul de la distanță a sistemului informatic infectat 
cu un program malițios de tip Virus sau Cal Troian ce oferea acces (back door)4 atacatorului real, fie, că fapta a 
fost comisă în mod automat de către un astfel de program malițios care executa automat un set predefinit de 
instrucțiuni, în ambele situații, fără știrea utilizatorului sau deținătorul legitim al sistemului informatic.

O variantă a acestei apărări, la fel de frecvent întâlnită o constituie invocarea nepriceperii utilizatorului 
care susține, spre exemplu, că nu a avut și intenția de a pune la dispoziție materialele ilegale descărcate prin 
sistemele de partajare de fișiere și nu a știut că programul de partajare punea automat la dispoziție în rețea 
documentele descărcate, apărare întâlnită în special în cauze în care punerea la dispoziție constituie agravantă.5 

Prin invocarea acestei posibilități, se induce îndoiala rezonabilă asupra făptuitorului real, ori se urmărește 
reliefarea reprezentării pe care inculpatul a avut-o asupra faptei, în special în cauze privitoare la descărcarea 
sau deținerea de materiale ilegale (ex. pornografie infantilă) ori în cazul accesării fără drept a unui sistem 
informatic, al transferului fără drept de date informatice precum și în cazul perturbării sistemelor informatice 

2 C. Driga, S. Purici, Fighting the classical crime-scene assumptions. Critical aspects în establishing the crime-scene perimeter 
în computer-based evidence cases, în “CKS-Challenges of the Knowledge Society”, ”Nicolae Titulescu” University Publishing House 
(2016), ISSN 2359-9227, documentul este disponibil online la adresa http://cks.univnt.ro/download/156_cks_2016_online_journal.
pdf, ultima accesare 1 oct 2016.

3 Calul Troian este o aplicație malițioasă, de tip backdoor, disimulat într-un program legitim şi care, odata lansat în execuție, 
instalează pe computerul țintă încărcătura logică dăunătoare (ex. viruşi, keylogger etc.). http://e-crime.ro/ecrime/site/index.php/
acasa/glosar/, ultima accesare 1 oct 2016,

4 Backdoor este unul dintre cei mai periculoşi cai troieni. Adesea, este transmis ca un ataşament atractiv pentru utilizatorul 
vizat, putând fi „camuflat” drept joc video, aplicație multimedia sau documente. În general, se instalează automat la vizitarea unui 
website infectat şi oferă celui care l-a trimis posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul de operare al maşinii de calcul atacate şi 
de a intra în posesia datelor personale ale utilizatorului, mesajelor de email, documentelor stocate etc. Specialiştii apreciază destul de 
dificilă eliminarea din sistem a acestui tip de Troian.

5 United States v. Dodd, 598 F.3d 449, 451-53 (8th Cir. 2010). Documentul este disponibil online la adresa: https://casetext.
com/case/us-v-dodd-21#p451, ultima accesare 25 noiembrie 2016 şi United States v. Creel783 F.3d 1357, 1357 (11th Cir. 2015). 
Documentul este disponibil online la adresa: https://casetext.com/case/united-states-v-creel-7,  ultima accesare 25 noiembrie 2016.

https://casetext.com/case/us-v-dodd-21#p451
https://casetext.com/case/us-v-dodd-21#p451
https://casetext.com/case/united-states-v-creel-7
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(cazul atacurilor DDoS6).
Denumirea de Apărare Cal Troian își are aparent originea în primele cauze documentate la nivelul 

anului 2003 în Marea Britanie și SUA7 în care inculpații au negat comiterea faptelor, susținând că acestea au 
fost comise de programe malițioase de tip Cal Troian, o serie dintre inculpați fiind achitați în urma constatării 
prezenței în sistemul informatic a astfel de programe informatice, neputându-se identifica dincolo de orice 
îndoială rezonabilă făptuitorul real în aceste condiții, relevante fiind pentru Marea Britanie cauzele Karl 
Schofield (aprilie 2003), Julian Green (iulie 2003), Aaron Caffrey (octombrie 2003) iar pentru SUA cauzele 
Eugene Pitts (august 2003), Brian Bass (septembrie 2003), Michael Aaron O’Keefe (noiembrie 2004)8. Cu 
toate acestea, denumirea este una generică, acțiunile ilegale putând fi comise și de alte programe malițioase 
precum virușii ori viermii informatici (computer worm)9.

Programele tip Cal Troian sunt acele programe informatice care au aparent o funcție utilă, inofensivă, 
pe care utilizatorul le instalează pentru utilitatea aparentă și care maschează funcționalități dăunătoare precum 
descărcarea de viruși, criptarea documentelor și cererea subsecventă de plată a unei răscumpărări (ransomware), 
descărcarea sau traficul de materiale ilegale, lansarea unor atacuri informatice asupra altor sisteme informatice 
ori oferirea controlului total de la distanță asupra sistemului informatic în care au fost instalate, fără știrea 
utilizatorului legitim al sistemului. 

Apărarea Cal Troian urmărește aplicarea regulii “in dubio pro reo” ca și complement al prezumției 
de nevinovăție contestând identificarea făptuitorului și având în practica judiciară șanse de succes doar în 
măsura înțelegerii de către practicieni și instanțe a realităților societății digitale, mai cu seamă în cauzele în 
care trimiterea în judecată s-a făcut exclusiv pe baza probelor digitale incriminatoare prelevate din sistemul 
informatic al suspectului ori inculpatului (ex. fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite) și fără a adresa 
corespunzător și elimina aspectele de posibil control de la distanță asupra sistemului informatic, ori virușii 
existenți care ar fi putut comite fapta în mod automatizat, precum și în cauzele în care percheziția informatică 
nu este completată și de alte procedee probatorii precum supravegherea operativă, documentarea profilului 
persoanei investigate, operațiuni financiare în legătură cu fapta și altele similare menite a-l plasa pe inculpat 
“la tastatură” la momentul comiterii faptei, ori a proba distinct fapta sub aspectul laturii subiective, așa cum o 
indică de altfel manualele de bune practici în investigarea infracțiunilor de criminalitate informatică.

III. O ÎNDOIALĂ REZONABILĂ CONFORM REALITĂȚILOR TEHNICE ȘI A 
STATISTICILOR

Realitatea socială ne arată faptul că toate aceste situații sunt posibile și plauzibile având o frecvență 
foarte mare în societate, realitate care impune luarea lor în considerare de către organele de urmărire penală 
și de către instanțe și acordarea unei atenții sporite identificării făptuitorului real, neputându-se prezuma 
din simpla prezență a materialelor ilegale în sistemul informatic aparținând suspectului ori inculpatului că 
acesta se face vinovat de comiterea faptei, în lipsa unor probe suplimentare pe cât posibil de altă natură decât 
informatică. În același context a fost chiar semnalată și o formă de șantaj ce consta în ,,plantarea” unor date 

6 DDoS - În condițiile unui refuz al serviciului în mod distribuit (Distributed Denial of Service), mai multe maşini de calcul 
atacă simultan computerul țintă. Numărul covârşitor de mesaje (date) primite determină blocarea sistemului atacat şi rejectarea 
drepturilor de acces ale utilizatorilor legitimi. Un atacator poate iniția un atac DDoS exploatând vulnerabilitățile unui singur 
computer, pe care îl transformă în unitate principală, iar cu ajutorul acestuia caută şi comunică cu alte computere vulnerabile pe care 
ulterior instalează anumite aplicații dedicate. După crearea grupului de computere controlate la distanță (BotNet) atacatorul poate, 
printr-o singura comandă, să lanseze un atac distribuit asupra maşinii de calcul țintă. http://e-crime.ro/ecrime/site/index.php/acasa/
glosar/ Ultima accesare: 1 Oct 2016.

7 Susan W. Brenner, Brian Carrier, şi Jef Henninger, The Trojan Horse Defense în Cybercrime Cases, 21 Santa Clara High Tech. 
L.J. 1 (2004). Documentul este disponibil online la adresa: http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/1, Ultima accesare 1 
oct 2016,

8 S Bowles, J Hernandez-Castro, The first 10 years of the Trojan Horsedefence,  Computer Fraud & Security, Elsevier, 2015. 
Documentul este disponibil online la adresa: http://azlaha.com/papers/The%20first%2010%20years%20of%20the%20Trojan%20
Defence.pdf, ultima accesare 30 nov 2016.

9 Viermele informatics (computer worm) este o aplicație sau cod malițios capabil să se autoreproducă prin Internet sau alte 
sisteme conectate şi care poate cauza daune în mai multe moduri. Deoarece au capacitatea de a se reproduce, viermii se pot înmulți 
foarte repede într-o rețea precum Internet. http://e-crime.ro/ecrime/site/index.php/acasa/glosar/, ultima accesare 25 noiembrie 
2016.

http://azlaha.com/papers/The first 10 years of the Trojan Defence.pdf
http://azlaha.com/papers/The first 10 years of the Trojan Defence.pdf
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informatice conținând pornografie infantilă pe un sistem informatic vulnerabil și constrângerea ulterioară a 
titularului respectivului sistem de a transfera o suma de bani10.

Stabilirea în urma percheziției informatice a succesiunii de evenimente ce au avut loc în cadrul sistemului 
informatic se efectuează de regulă prin coroborarea înregistrărilor din jurnalele sistemului de operare (computer 
logs) privitoare la activitățile programelor informatice instalate, dacă aceste jurnale există,  cu datele de creare, 
accesare, deschidere a documentelor identificate în sistem, crescând gradul de certitudine cu privire la stabilirea 
succesiunii de evenimente în situația în care sunt identificate astfel de jurnale de activitate a unui anumit 
program din sistem. Însă, situația programelor malițioase de tip virus este cu totul alta, acestea fiind de regulă 
create să opereze fără a lăsa urme în jurnalele de sistem, fiind documentate chiar cazuri de viruși dotați cu 
funcția de autodistrugere care va iniția ștergerea atât a virusului cât și a urmelor activității acestuia din jurnale, 
declanșată fie automat la momentul realizării scopului, fie în urma primirii unei comenzi de la distanță, pentru a 
împiedica depistarea și analiza11, situație în care “presupunerea” doar în baza datelor prelevate de la documentele 
identificate, că utilizatorul sistemului informatic a comis fapta, poate conduce la erori judiciare grave.

Îndoiala cu privire la făptuitorul real, indusă de prezența programelor informatice dăunătoare (de tip 
virus informatic, Troian etc) în sistemul informatic al suspectului sau inculpatului devine cu atât mai rezonabilă 
în lipsa altor probe, cu cât statisticile Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 
- CERT-RO relevă în cadrul incidentelor de securitate procesate, implicarea unui număr impresionant de 
sisteme informatice aparținând populației, atât ca număr de IP-uri publice ori ca număr de sisteme infectate 
cu programe malițioase capabile să ofere acces de la distanță atacatorilor (back door), cât și ca număr de 
sisteme infectate facând parte din rețelele Botnet prin intermediul cărora se comit în mod automatizat atacuri 
informatice și alte fapte antisociale în mediul digital12.

Realitățile sociale relevate de statisticile amintite justifică astfel pe deplin cerința ca instanțele să 
analizeze distinct și temeinic probatoriul referitor la identificarea suspectului ori inculpatului, chiar în lipsa 
unor prevederi specifice investigării mediului digital în legislația procedurală, făcând, acolo unde probele sunt 
insuficiente, aplicarea regulii in dubio pro reo.

 IV. DIFICULTĂȚI ÎN INVESTIGARE ȘI JUDECARE
 În cazul invocării apărării Cal Troian în fața instanței, ținând cont de realitățile expuse mai sus, instanța 

este pusă în fața a doar două posibilități: să condamne pe inculpat în baza posesiei materialelor incriminate 
identificate pe mediile de stocare, cu riscul ca acesta să nu fi fost făptuitorul real, ori să achite pe inculpat, 
cu riscul ca acesta în mod intenționat să-și fi infectat sistemul informatic cu programe malițioase, pentru a 
beneficia de aplicarea regulii “in dubio pro reo”, în lipsa probării de către organele de urmărire penală a lipsei 
raportului cauzal dintre infectarea sistemului informatic și faptă.

 Ținând cont de ușurința cu care se pot crea și insera probe digitale precum și de dificultățile tehnice 
și de costurile investigării acțiunilor concrete intreprinse de un virus într-un sistem informatic, sarcina aflării 
adevărului în cauzele de acest tip devine una deosebit de grea și de multe ori aproape imposibilă.

Apărarea tip Cal Troian este în mod evident o adaptare la epoca digitală a apărării clasice în care se 
susține că “altcineva a comis fapta”, sarcina eliminării dubiului revenind organelor de urmărire penală cărora 
le revine sarcina probei în procesul penal și care se văd puse în situația de a proba contrariul afirmației, o 
sarcină deosebit de dificilă în condițiile în care virușii informatici actuali au capabilități sporite de deghizare 
a activităților desfășurate într-un sistem, iar acțiunile acestora rareori se înregistrează în jurnalele sistemului 

10 D. Haagman, B. Ghavalas, Trojan defense: A forensic view, în “Digital Investigation”, nr. 2, 2005, p. 24.
11 Flamer: Urgent Suicide. “Symantec Official Blog”. (06 iunie 2012) Documentul este disponibil online la adresa http://www.

symantec.com/connect/blogs/flamer-urgent-suicide. Ultima accesare: 1 Oct 2016.
12 Report on Cybersecurity Alerts Processed by CERT-RO în 2015, în “IJISC – International Journal of Information Security 

and Cybercrime”, Volume 5, Issue 1, Year 2016, ISSN: 2285-9225, DOI: 10.19107/IJISC.2016.01.  Documentul este disponibil online 
la adresa: http://www.ijisc.com/year-2016-issue-1-article-9/, ultima accesare pe 1 oct 2016. Conform raportului, 20,78% (14 mil) 
dintre alertele de securitate colectate şi procesate în anul 2015 se refereau la sisteme informatice infectate cu diverse programe 
dăunătoare, având drept caracteristică oferirea către atacatori a controlului de la distanță a sistemului informatic infectat; Conform 
raportului, 64% (3 milioane) din numărul total de incidente de securitate, identificate ca atare din procesarea alertelor, se refereau la 
sisteme informatice infectate şi facând parte din rețelele de tip botnet existând şansa să fie utilizate în atacuri informatice şi comitere 
automatizată de fapte penale din gama infracțiunilor informatice.
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informatic (computer logs), nelăsând urmele digitale clasice pe care le lasă programele informatice utilizate în 
mod uzual în sistem, situație în care, percheziția informatică este rareori în măsură să releve comiterea faptei 
de către un terț.

Presiunea pusă pe acuzare este cu atât mai mare cu cât expertizarea  acțiunilor desfășurate de anumite 
programe malițioase este una  costisitoare, necesitând analiza acestora în condiții dinamice, în timpul funcționării, 
în laboratoare specializate, pentru a determina activitățile exacte ale virusului în sistemul informatic, neputându-
se determina aceste activități doar din rezultatele raportului de percheziție informatică.  

Raportul de percheziție informatică relevă de regulă doar situația statică a sistemului, așa cum se desprinde 
din datele stocate la un moment dat în timp, permițând o reconstituire parțială a anumitor evenimente, doar în 
măsura în care programele informatice ori sistemul de operare efectuau jurnalizări ale activităților desfășurate.  
Spre exemplu, datele de creare, ștergere, accesare ale unui fișier indică acțiunile cu privire la acel document, însă 
nu pot indica și dacă activitatea respectivă a fost desfășurată de utilizator de la tastatură, de către un utilizator 
clandestin de la distanță, ori în mod automat de către un program informatic malițios de tip virus.

În schimb, constatarea printr-un obiectiv al expertizei tehnice în specialitate informatică a infectării 
sistemului informatic cu un virus, chiar în lipsa expertizării în laboratoare specializate, poate fi completată sub 
aspectul documentării, cu lista de funcții / activități cunoscute a fi desfășurate de către virusul identificat. Dacă 
printre acestea se regăsește capacitatea de a oferi controlul de la distanță atacatorului sau autorului virusului, 
consecința juridică a constatării o reprezintă îndoiala privind numărul real de utilizatori ai sistemului informatic, 
alții decât utilizatorul legitim care avea acces fizic la sistemul informatic, impunând verificări suplimentare, ori, 
în lipsa acestora, aplicarea regulii in dubio pro reo. 

În contextul prezentei teme este important a se defini și înțelege de către actorii implicați în procesul 
penal noțiunea de infectare a sistemului informatic cu un program malițios de tip virus sau cal troian și a 
stărilor în care acesta poate fi identificat în sistem, pe bună dreptate afirmându-se în doctrină faptul că nu este 
suficientă simpla depistare în sistem a fișierului conținând programul malițios, fiind necesară verificarea rulării 
acestuia la un moment dat în timp și eventuala corelare cu datele de creare și accesare de la documentele și 
fișierele incriminate precum și cu alte urme ale activității programului malițios13.

Astfel, considerăm că un sistem informatic este infectat cu un program malițios în măsura în care 
programul respectiv se regăsește în sistemul informatic în zone de unde poate fi executat (spre exemplu nu 
este localizat în zona de carantină a programului antivirus și nu a fost dezactivat de acesta) iar funcția de 
pornire automată a acestuia se regăsesc între instrucțiunile care se execută în mod automat de către sistem, spre 
exemplu la pornirea sistemului, la executarea unui alt program sau periodic ori la o anumită dată, de regulă 
aceste instrucțiuni fiind localizate în regiștrii sistemului de operare, putând fi identificate în cadrul percheziției 
informatice. 

Vom denumi în cele ce urmează această stare de fapt a programului malițios drept ”stare activă”, acesta 
fiind pornit sau rulat în mod activ de către sistemul de operare, putându-se determina, prin analize avansate 
inclusiv în timpul funcționării acestuia, dacă deschide căi de acces din exterior (back door) sau dacă desfășoară 
în sistemul informatic anumite activități din sfera de interes a cauzei, precum accesarea adreselor din internet 
identificate ca punând la dispoziție materiale pornografice cu minori, accesarea locațiilor de pe disc unde sunt 
stocate documentele relevante cauzei, etc. Cu toate acestea, așa cum arătam mai sus, o atare analiză implică 
proceduri suplimentare percheziției informatice, costisitoare și desfășurate în laboratoare specializate. În lipsa 
acestor analize suplimentare însă, rămâne pentru instanță întrebarea dacă programul avea capacitatea de a 
deschide căi de acces din exterior ori dacă conținea instrucțiuni de comitere a faptei.

În egală măsură însă, un program malițios poate fi identificat ca inactiv, fie în zona de carantină a 
programului antivirus din sistem (neexistând în regiștrii sistemului instrucțiuni de rulare a programului), situație 
care însă nu elimină posibilitatea ca programul să fi fost activ și să fi funcționat ca instrument la momentul 
comiterii faptei, fie pur și simplu în orice locație din sistem dar fără a regăsi instrucțiuni de rulare în regiștri. 

Opinăm că situația identificării ca inactiv a programului malițios, cu cele două variante ale sale nu poate 
sta singură la baza concluziei că fapta a fost comisă de către deținătorul sau utilizatorul legitim al sistemului 

13 G. Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în “Caiete de drept penal”, 
nr. 4/2014.
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informatic, în lipsa identificării unor date care să probeze cu certitudine apariția în sistem a programului după 
data comiterii faptei ori a documentării imposibilității ca programul malițios să nu fi avut capacitățile necesare 
comiterii faptei prin intermediul său, în contextul în care, dubiul cu privire la funcționarea programului malițios 
nu poate prima în fața dubiului cu privire la făptuitorul real, probarea dincolo de orice îndoială rezonabilă a 
comiterii faptei căzând în sarcina acuzării.

Așa cum realitatea socială o arată, în condițiile în care unele dintre programele malițioase sunt create 
cu capabilități de a nu lăsa urme ale activităților lor în sistem, iar în anumite situații fiind dovedită chiar 
capabilitatea de a șterge urmele, mergând până la funcția de autodistrugere pentru a împiedica depistarea, în 
cazul invocării apărării Cal Troian sistemul judiciar este pus în situația dilemei aparent fără ieșire de a alege 
între a condamna pe inculpat în baza posesiei materialelor incriminate identificate în sistemul informatic, cu 
riscul ca acesta să nu fi fost făptuitorul real, ori a achita pe inculpat, cu riscul ca acesta în mod intenționat să-și 
fi infectat sistemul informatic cu programe dăunătoare, pentru a beneficia de aplicarea regulii “in dubio pro 
reo”, în situația în care învinuitul sau inculpatul invocă acest tip de apărare în instanță.

 V. PREZUMȚII SPECIFICE MEDIULUI DE COMITERE A FAPTEI
 La această dificultate se adaugă noutatea și specificitatea mediului digital, în special cu privire la 

necesitatea de a elimina anumite prezumții aplicabile în mod normal în spațiul fizic la investigarea infracțiunilor 
și încetățenite în rândul practicienilor și instanțelor.  Ca exemplu, un set de prezumții des utilizat în stabilirea 
perimetrului investigației criminalistice în spațiul fizic este dat de asa-numita situație a “crimei comise în 
camera închisă” prin opoziție cu situația “crimei comise în piața publică”. 

În cazul unei crime în spațiu închis (o cameră) se poate prezuma cu un grad destul de ridicat de 
probabilitate că în spațiul respectiv se pot identifica mai multe probe în stare intactă, iar cercul de suspecți 
poate fi restrâns la persoanele care se aflau înăuntru sau care au intrat ori ieșit din clădire. La polul opus, o crimă 
comisă în piața publică va avea, cel mai adesea, probele contaminate de trecători ori de intemperii, suspect 
putând fi oricine. 

În cazul infracțiunilor informatice însă, chiar dacă sistemul informatic este închis în cameră și are un 
proprietar unic, atât timp cât este conectat la internet și este și infectat cu programe malițioase, prezumtivul 
“domiciliu informatic privat” al suspectului, devine aproape automat echivalentul unei “piețe publice”, fiind 
mai indicată aplicarea prezumțiilor privitoare la comiterea faptei într-un spațiu public, urmând a se restrânge 
perimetrul investigat pe măsura administrării de probe suplimentare percheziției informatice.

Astfel, în cazul în care urmărirea penală a neglijat scanarea de viruși a sistemului, ori a omis să adreseze 
satisfăcător ipotezele alternative de comitere a faptei, apărarea va avea totdeauna un punct de start în a induce 
dubiul cu privire la făptuitor solicitând prin procedura expertizei tehnice scanarea de viruși a mediilor de 
stocare și documentarea de către expert a capabilității de a oferi control de la distanță a virușilor identificați, 
situație în care, dubiul cu privire la făptuitor nu poate fi neglijat în lumina statisticilor care arată frecvența 
alarmantă a astfel de situații în societate. 

Instanța va ține cont de noua situație, examinând și coroborănd celelalte probe administrate ori 
dispunând administrarea de noi probe acolo unde este posibil, fie pe latura tehnică, fie cu privire la celelalte 
aspecte precum persoana făptuitorului, acțiuni și activități conexe comiterii faptei și care nu puteau fi comise 
de către un program informatic (ex. corespondență în legătură cu fapta, operațiuni financiare legate de faptă, 
inscripționarea pe mijloace de stocare a datelor informatice externe de tip CD/DVD a materialelor ilegale, 
etc).

În lipsa probelor sigure, certe care să elimine satisfăcător ipoteza controlului de la distanță ori comiterea 
automată a faptei de către un program malițios, nesiguranța indusă cu privire la autorul real impune aplicarea 
regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului”. 

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie, un principiu  instituţional  
care  reflectă  modul  în  care  marele  principiu  al  aflării  adevărului se regăsește în materia probaţiunii. Ea se 
explică prin aceea că, în măsura în care dovezile administrate pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat conţin 
o informaţie  îndoielnică  tocmai  cu  privire  la  vinovăţia  făptuitorului,  în  legătură  cu  fapta imputată, 
autorităţile judecătorești penale nu-și pot forma o convingere care să se constituie într-o certitudine și, de 
aceea, ele trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăţiei acuzatului și să-l achite. Înainte de a fi o problemă 
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de drept, regula in dubio pro reo este o problemă de fapt. Înfăptuirea justiţiei penale cere ca judecătorii să 
nu se întemeieze, în hotărârile pe care le pronunţă, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de 
probe decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecăţii). Numai așa 
se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în cauză, că realitatea  obiectivă  (fapta  supusă  
judecăţii)  este,  fără  echivoc,  cea  pe  care  o  înfăţișează realitatea reconstituită ideologic cu ajutorul probelor.14

Astfel, în cazul respingerii ipotezei comiterii automatizate ori de la distanță de către un alt făptuitor 
a infracțiunii, instanța în motivarea sa este ținută să detalieze modalitatea și elementele de fapt care au dus la 
eliminarea îndoielii, atât în baza cerințelor legale dar mai cu seamă în lumina realităților sociale de necontestat 
privind frecvența acestor situații.

Dacă la infracțiunile clasice, comise în spațiul fizic, șansele de a identifica terțul care a comis fapta sunt 
ceva mai mari, în mediul digital însă, ținând cont atât de realitățile tehnice și de statistici, cât și de costurile 
investigațiilor suplimentare percheziției informatice, șansele identificării făptuitorului real și de cele mai multe 
ori chiar comiterea faptei de către o altă persoana decât suspectul sau inculpatul, reprezintă provocarea majoră 
pentru practicieni și instanțe în stabilirea adevărului în cauzele de criminalitate informatică.

 VI. CONCLUZII
Adaptarea sistemului judiciar și a practicii la exigențele societății digitale implică un drum anevoios 

dar necesar de desprindere de ideile preconcepute referitoare la modalitățile de săvârșire a faptelor penale din 
spațiul fizic și verificarea minuțioasă a detaliilor fiecărei cauze sub toate aspectele, mai cu seamă a acelor aspecte 
care în cazul infracțiunilor clasice sunt de regulă, în baza cunoașterii empirice sau a legităților științelor ce le 
guvernează, indiscutabile ca și concluzii.

Justiția nu se poate făptui desprins de realitățile sociale, în speță, dreptul la un proces echitabil și 
prezumția de nevinovăție neputând fi apărate și aplicate în cazul ignorării realităților distincte ale societății 
digitale precum frecvența cu care se întâlnește în societatea actuală situația controlului de la distanță, fără știrea 
utilizatorului, a sistemelor informatice.
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