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CONSIDERAȚII CRITICE CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 532 ALIN. 
(3) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. ARGUMENTE DE 
NECONSTITUȚIONALITATE

SOME CRITICISM REGARDING ARTICLE 532 PAR. (3) OF THE 
ROMANIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. ARGUMENTS ON 
UNCONSTITUTIONALITY

Alexandru MATACHE1

Avocat 
Baroul Cluj

 abstract

 The entry into force of the new Criminal Procedure Code on 1st February 2014 has brought, in the area of 
judicial rehabilitation, a new, special and negative substantial condition for obtaining this type of rehabilitation, 
consisting in the request that the prison sentence that was enforced on the convicted person to not be prescribed for 
reasons attributable to him or her.
 As far as this issue is concerned, the author analyzes the resorts of the legal provision from art. 532 par. (3) 
of the Romanian Criminal Procedure Code and its consequences for the situation of the convicted persons to whom 
it is addressed, finally concluding that the provision finds no conceptual justification and appreciating, at the same 
time, that the legal provision is unconstitutional. Regarding the unconstitutionality of the provision, although he 
admits that the arguments already put forward by the person who raised an objection of unconstitutionality regarding 
the provision that is being analyzed were not well founded, so that the solution of rejection ruled by the Romanian 
Constitutional Court appears to be justified, the author believes that there can be brought other arguments is support of 
claiming the unconstitutionality of the legal provision.
 In this respect, the author presents his arguments sustaining that the rehabilitation of a convicted person should 
not be conditioned by the intervention of the prescription of penalties imposed on the convicts, by pointing out the 
oxymoronic, incorrect and even harmful implications that may be generated by the Romanian legislator’s angle in this 
area of criminal law.
  Least, but not the last, starting from the elements identified in the decisions of the Romanian Constitutional 
Court and from the constant case law of the European Court of Human Rights, it can be certainly concluded that the 
legal provision evoked infringe the right to a social private life and the constitutional principle regarding the equality 
before the law, establishing a perpetual impossibility of reintegration in society of the persons who were convicted at 
penalties involving more than 2 years of imprisonment.
  As such, the author pleads for a quick intervention of the legislator in order to eliminate this condition for 
obtaining judicial rehabilitation or, in contrary case, his belief is that his considerations exposed in the next chapters 
will be perceived by the readers as an advanced argumentation basis pleading in favor of the unconstitutionality of the 
legal provisions that are currently being in force.
 Keywords: judicial rehabilitation; prescription of penalties; the right to private life; equality before the law; 
the prohibition of discrimination; the perpetual impossibility of rehabilitation.

 

1Avocat specializat în domeniul dreptului penal. E-mail: matachealexandru@ymail.com.
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 rezumat

 Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală la 1 februarie 2014 a adus, în materia reabilitării 
judecătoreşti, o nouă condiţie specială negativă de fond pentru dispunerea acesteia, constând în aceea ca pedeapsa 
privativă de libertate aplicată persoanei condamnate să nu se fi prescris din motive imputabile acesteia.
 Pornind de la acest element de noutate ivit în sistemul de drept penal român, autorul analizează caracterul 
prevederii legale de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum şi consecinţele sale pentru situaţia 
persoanelor cărora i se adresează, concluzionând, în final, că norma aflată în discuţie nu îşi găseşte o justificare conceptuală 
şi apreciind, în acelaşi timp, că textul de lege este neconstituţional. Referitor la caracterul de neconstituţionalitate al 
normei, deşi admite că argumentele deja aduse de către persoana care a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate 
referitoare la prevederea analizată nu erau întemeiate, astfel că soluţia de respingere a excepţiei apare ca fiind justificată, 
autorul opinează că pot fi aduse alte argumente în sprijinul declarării neconstituţionalităţii textului.
 În acest sens, autorul arată argumentat care sunt motivele pentru care instituţia reabilitării nu ar trebui 
condiţionată în niciun fel de incidenţa sau nu a prescripţiei executării pedepsei aplicată condamnatului, reliefând 
concluziile oximoronice, penalmente incorecte şi chiar nocive care pot fi generate de o atare viziune a legiuitorului.
 Nu în ultimul rând, pornind de la elemente identificate în decizii ale Curţii Constituţionale şi de la 
jurisprudenţa constantă în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, se poate desprinde cu fermitate concluzia 
că prevederea legală evocată încalcă dreptul la viaţă privată socială şi principiul de rang constituţional al egalităţii 
în faţa legii, instituind o imposibilitate perpetuă de reintegrare în societate a persoanelor condamnate la pedepse cu 
închisoarea în regim de detenţie cu durata de peste 2 ani.
 Ca atare, autorul pledează pentru o intervenţie promptă a legiuitorului care să elimine această condiţie necesară 
pentru obţinerea reabilitării judecătoreşti or, în caz contrar, apreciază că o nouă excepţie de neconstituţionalitate 
ridicată raportat la această prevedere legală cu argumentaţia avansată de către acesta ar trebui să conducă la o decizie 
de neconstituţionalitate a textului de lege.
 Cuvinte-cheie: reabilitare judecătorească; prescripţia executării pedepsei; dreptul la viaţă privată; egalitatea 
în faţa legii; interzicerea discriminării; imposibilitatea perpetuă de reabilitare.

CUPRINS
 I. Preliminarii..................................................................................................................................11
 II. Caracterul prevederii legale de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. 
 Normă de drept substanțial sau de drept procesual? ........................................................................ 12
 III.  Excepția de neconstituționalitate deja ridicată asupra prevederilor art. 532 alin. (3) din Codul 
 de procedură penală. Invocarea unor argumente neîntemeiate. Respingerea excepției ..................... 13
 IV.   Argumente în sprijinul declarării neconstituţionalităţii  prevederii de la art. 532 alin. (3) Cod 
 procedură penală ............................................................................................................................... 13
 V.      Concluzii ................................................................................................................................... 19

 I. PRELIMINARII
 În mod tradițional, reabilitarea a fost definită în literatura juridică de specialitate ca fiind acel mijloc legal 
prin care fostul condamnat este pe deplin reintegrat, în plan juridic, în societate2. Dintr-o perspectivă socială, 
instituția reabilitării este asimilată unei măsuri de politică penală, menită să stimuleze efortul de îndreptare și 
integrare al fostului condamnat în cadrul societății, prin repunerea acestuia în deplinătatea drepturilor politice 
și social-economice pe care le avusese anterior momentului condamnării.3 Acest fapt rezultă intrinsec din 
cuprinsul dispozițiilor art. 169 alin. (1) Cod penal, potrivit cărora reabilitarea (atât cea de drept, cât și cea 
judecătorească) ,,face să înceteze decăderile şi interdicțiile, precum şi incapacitățile care rezultă din condamnare”.
 Pe lângă condițiile de fond enunțate la art. 168 din Codul penal, pe care persoana condamnată trebuie 
să le îndeplinească pentru a obține reabilitarea sa judecătorească, o condiție negativă suplimentară este instituită 

2 Cu titlu exemplificativ, a se vedea R. M. Stănoiu, în V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, I. Fodor, N. Iliescu, C. 
Bulai, V. Roșca, Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, Vol. II, Ed. Academiei, București, 1970, p. 397.

3 C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 512.
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de către legea procesual penală română, care, pe calea art. 532 alin. (3), prevede că, ,,în cazul prescripției executării 
pedepsei, nu poate depune cerere de reabilitare persoana prevăzută la art. 530 alin. (1), dacă lipsa executării este 
imputabilă persoanei condamnate”. Condiţia reprezintă un element de noutate instituit odată cu intrarea în 
vigoare a noului Cod de procedură penală, ea neavând un corespondent sub imperiul vechii reglementări.
 Pornind de la norma legală evocată imediat mai sus, ne propunem ca, prin prezentul studiu, să analizăm 
caracterul și implicațiile sale, începând de la rațiunea pentru care dreptul penal cunoaște instituția prescripției 
executării pedepsei, continuând cu valențele acestui tip de prescripție și aducând argumente în sprijinul 
neconstituționalității dispoziţiei legale și, implicit, a necesității ca aceasta să fie abrogată.

 II. CARACTERUL PREVEDERII LEGALE DE LA ART. 532 ALIN. (3) DIN CODUL DE 
PROCEDURĂ PENALĂ. NORMĂ DE DREPT SUBSTANȚIAL SAU DE DREPT PROCESUAL?
 După cum o reține însăși instanța de control constituțional română într-o decizie a acesteia, dispozițiile 
art. 532 alin. (3) Cod procedură penală instituie ,,o condiție de fond specială pentru admiterea cererii de reabilitare 
judecătorească, şi anume aceea ca, în cazul prescripției executării pedepsei, lipsa executării să nu fie imputabilă 
condamnatului”4. Prin urmare, afirmă Curtea, ,,sub aspectul naturii juridice, alin. (3) al art. 532 din Codul de 
procedură penală — care instituie, aşa cum s-a arătat mai sus, o condiție de fond specială a reabilitării judecătoreşti, 
şi anume aceea ca, în cazul prescripției executării pedepsei, lipsa executării să nu fie imputabilă condamnatului —, 
constituie o normă de drept penal substanțial, chiar dacă este situată în corpul unei norme de procedură şi producerea 
efectelor este ținută de îndeplinirea anumitor condiții procedurale”.
 În plus, doctrina s-a raliat și ea acestei poziții, singura divergență ivită între autorii de specialitate fiind 
tipul soluției pe care instanța de judecată ar urma să o pronunțe dacă ar constata că lipsa executării pedepsei 
este imputabilă persoanei condamnate. Dacă unii autori apreciază că, în această ipoteză, cererea de reabilitare 
va fi respinsă ca inadmisibilă5, alții susțin, în schimb, că cererea de reabilitare judecătorească introdusă în atare 
condiții ar urma să fie respinsă ca nefondată6.
 În ceea ce ne privește, ne raliem celei de a doua opinii expuse ante, în sensul că neîndeplinirea condiției 
speciale de fond instituită de art. 532 alin. (3) Cod procedură penală ar îndritui instanța de judecată să constate 
că cererea de reabilitare este nefondată. În această direcție, trebuie să avem în vedere faptul că, deși o interpretare 
ad literam a textului de lege (,,nu poate depune cerere de reabilitare”) ar putea conduce, la o primă vedere, la soluția 
inadmisibilității, prin prisma unei aparente absențe a lipsei capacității procesuale active, în realitate, opinăm 
că strict calitatea de persoană condamnată este suficientă pentru îndeplinirea condiției capacității procesuale 
la momentul depunerii unei cereri de reabilitare judecătorească. În fond, în procesul de verificare a îndeplinirii 
sau nu a acestei condiții, instanța nu se oprește asupra unor elemente raportate strict la poziţia condamnatului, 
ci analizează, în urma efectuării unor demersuri/administrării unor mijloace de probă, care au fost motivele 
neexecutării pedepsei de către acesta. De altfel, a raționa invers ar intra în contradicție vădită cu premisa 
unanim acceptată că dispoziția care face obiectul studiului nostru este o condiție specială de fond pentru 
admiterea cererii de reabilitare judecătorească și ar legitima concluzia îngrădirii liberului acces la justiție. Or, 
prin Decizia nr. 399/2016, chiar instanța de control constituțional a statuat în sensul că norma juridică în 
discuție nu încalcă liberul acces la justiție, astfel cum este reglementat la art. 21 din Constituția României, 
deoarece nu dă naștere unei condiții de admisibilitate, ci unei condiții speciale de fond, prin prisma faptului 
că ,,reabilitarea judecătorească reprezintă un beneficiu acordat de legiuitor în anumite condiții, potrivit politicii sale 
penale”.

 
 

4 Decizia Curții Constituționale nr. 399 din 15 iunie 2016, disponibilă în format electronic la adresa web https://www.ccr.ro.
5 C. C. Meceanu, L. A. Postelnicu, în M. Udroiu (coordonator) ș.a., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C. 

H. Beck, București, 2015, p. 1367.
6 Cu titlu de exemplu, facem trimitere la R, Moroșanu, în N. Volonciu, A. S. Uzlău (coordonatori) ș.a., Noul Cod de procedură 

penală comentat, Ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 1357.
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 III. EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE DEJA RIDICATĂ ASUPRA 
PREVEDERILOR ART. 532 ALIN. (3) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. INVOCAREA 
UNOR ARGUMENTE NEÎNTEMEIATE. RESPINGEREA EXCEPȚIEI

Înainte de a demara propria noastră analiză asupra caracterelor prevederii legale în discuție, trebuie 
semnalat faptul că aceasta a făcut deja obiectul unei excepții de neconstituționalitate ridicată în dosarul 
nr.15.854/231/2014 al Tribunalului Vrancea — Secția penală. 

În esență, autorul excepției a criticat norma legală din perspectiva încălcării liberului acces la justiție 
precum și al instituirii imposibilității aplicării principiului legii penale mai favorabile.

Pentru a-și motiva excepția, autorul a învederat Curții faptul că dispozițiile art.532 alin.(3) din Codul 
de procedură penală, care condiționează depunerea cererii de reabilitare, în cazul prescrierii executării pedepsei 
de faptul ca lipsa executării să nu fie imputabilă persoanei condamnate, încalcă principiul aplicării legii penale 
mai favorabile și accesul liber la justiție. Astfel, s-a considerat de către acesta că norma criticată, care împiedică 
accesul la instanța judecătorească, deși este inclusă în Codul de procedură penală, reprezintă o normă de drept 
material, care, pentru a fi conformă cu prevederile art.15 alin. (2) din Constituție, ar trebui să fie aplicabilă 
numai persoanelor condamnate după intrarea ei în vigoare.

Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, excepția. De altfel, din unghiul argumentelor 
invocate de autorii excepției, soluția Curții apare ca fiind justificată. Astfel:

Raportat la liberul acces la justiție, facem trimitere la argumentația deja adusă la capitolul al II-lea al 
studiului nostru, reiterând ideea că, instituind o condiție specială, negativă, de fond pentru admiterea unei 
cereri de reabilitare judecătorească, norma de la art. 532 alin. (3) Cod procedură penală nu împiedică accesul 
la justiție al persoanelor condamnate care nu au executat pedeapsa închisorii. Acestea pot depune cererea de 
reabilitare judecătorească, revenind instanței de judecată sarcina de a ,,efectua demersuri pentru a stabili dacă 
neexecutarea pedepsei este sau nu imputabilă condamnatului, pe baza datelor solicitate de la biroul de executări penale 
al instanței de executare sau prin orice alte mijloace de probă”7. 

În ceea ce privește invocarea unei imposibilități a aplicării principiului legii penale mai favorabile, 
suntem în asentimentul considerentelor Curții Constituționale, în sensul inexistenței acesteia. După cum 
judicios o arată Curtea, textul constituie o normă de drept penal substanțial, chiar dacă este situat în corpul unei 
norme de procedură. De altfel, criteriile de delimitare a normelor de drept penal de cele de procedură penală 
au fost analizate de Curte în jurisprudența sa, stabilindu-se că așezarea normelor nu constituie un criteriu 
pentru delimitarea lor, trebuind a fi avut în vedere obiectul lor de reglementare, precum și scopul și rezultatul 
la care conduce norma8. Prin urmare, Curtea a concluzionat că dispozițiile art. 532 alin. (3) din Codul de 
procedură penală intră sub incidența principiului aplicării legii penale mai favorabile, consacrat de art. 15 alin. 
(2) din Constituție, faptul că textul de lege criticat figurează în Codul de procedură penală neconstituind un 
impediment în considerarea lui ca fiind o normă de drept penal substanțial, care, dacă este mai nefavorabilă 
decât legea anterioară, este înlăturată de la aplicare. Desigur, opinăm și noi că plasarea normei evocate în 
cadrul Titlului IX din Codul penal – Cauze care înlătură consecinţele condamnării, ar fi asigurat mai multă 
coerenţă și claritate raportat la natura acestei condiţii, însă această necorelare conceptuală nu este în măsură 
să împieteze aplicarea (de altfel, imperativă) principiului legii penale mai favorabile atunci când o situaţie de 
speţă ar impune-o.

 IV. ARGUMENTE ÎN SPRIJINUL DECLARĂRII NECONSTITUŢIONALITĂŢII 
PREVEDERII DE LA ART. 532 ALIN. (3) COD PROCEDURĂ PENALĂ

Deși argumentele aduse de autorul excepţiei respinse de către Curte prin Decizia nr. 399/2016 nu 
au putut fundamenta caracterul neconstituţional al textului de lege, apreciem cu fermitate că norma rămâne, 
totuși, una neconstituţională, din  considerentele pe care urmează să le expunem în cele ce urmează.

7 Facem trimitere din nou, în acest sens, la Decizia Curții Constituționale nr. 399 din 15 iunie 2016, cit. supra.
8 În acest sens, a se vedea Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

853 din 2 decembrie 2011; Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 
noiembrie 2014.

https://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43413729&d=2018-01-07#p-43413729
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226115&d=2018-01-07#p-43226115
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226115&d=2018-01-07#p-43226115
https://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?d=2018-01-07
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dimzvhe/decizia-nr-1470-2011-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-3201-din-codul-de-procedura-penala?d=2018-01-07
https://lege5.ro/Gratuit/gqydonztg4/decizia-nr-508-2014-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-159-alin-3-din-codul-penal?d=2018-01-07
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4.1. De la sancţionarea pasivităţii organelor statului la instituirea unei imposibilităţi perpetue de a 
beneficia de instituţia reabilitării. O inexplicabilă inversare sancţionatorie

Încă de la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea, sub imperiul Codului penal Carol 
al II-lea, în doctrina română, executarea unei pedepse de natură penală era catalogată ca fiind un raport juridic 
special, distinct de raportul juridic penal, continuator al acestuia din urmă. Potrivit acestei concepţii, raportul 
juridic de executare a pedepsei ,,începe acolo unde se termină raportul juridic penal, adică în momentul dării 
hotărârii de condamnare”, fiind generat chiar de către hotărârea definitivă de condamnare. Acest raport se 
încheie între stat, prin organul administrativ însărcinat să pună în aplicare dispoziţia judecătorească de executare 
a pedepsei și condamnat, constând în dreptul statului ,,de a cere executarea pedepsei” și în obligaţia persoanei 
condamnate de a executa pedeapsa9.  

Același autor citat supra arată că, la fel ca orice raport juridic, și cel de executare a pedepsei se modifică 
și se stinge datorită unor fapte sau cauze juridice. Cauza principală de stingere a raportului de executare a 
pedepsei este însăși executarea efectivă și integrală a pedepsei, iar cauzele speciale sunt reprezentate de moartea 
condamnatului, de instituţia graţierii și de cea a prescripţiei executării pedepsei.

În strictă referire la prescripţia executării pedepsei, se susţine, în mod întemeiat, că aceasta se explică, la 
nivel conceptual, prin aceea că trecerea unui interval mare de timp fără ca pedeapsa să fi fost pusă în executare, 
determină ca ea ,,să nu mai fie necesară”, căci, în acest caz, executarea pedepsei, ,,apare ca inutilă”, chiar societatea 
putând să uite și, de cele mai multe ori, chiar uitând comiterea faptei de către condamnat10. Caracterul inutil 
al executării pedepsei în această ipoteză a fost apoi nuanţat în literatura de specialitate la scurt timp după 
intrarea în vigoare a Codului penal de la 1968, exprimându-se opinia potrivit căreia ,,executarea pedepsei n-ar 
mai prezenta eficienţa necesară pentru realizarea scopului acesteia: prevenirea săvârșirii de către noi infracţiuni 
atât de către cel condamnat, cât și de către alte persoane”11. Pe aceleași coordonate, în doctrină s-a arătat că, 
prin trecerea unui interval mare de timp de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare fără ca pedeapsa 
să fie executată, ,,eficienţa pedepsei se diminuează până la totala anihilare”12. Un al reputat autor a mers mai 
departe, punctând raţiunea pentru care executarea pedepsei după trecerea unui interval îndelungat de timp ar 
fi nocivă strict raportat la persoana celui condamnat, remarcând că, ,,pe planul psihologiei sociale”, executarea 
unei pedepse în atare condiţii pune sub semnul întrebării ,,utilitatea executării ei de către condamnatul care a 
trăit în tot acest timp cu teama de a fi prins și care a fost uitat de societate, faţă de care el nu s-a manifestat prin 
alte fapte antisociale”. Faptul că, în tot acel interval de timp, condamnatul nu a săvârșit din nou o infracţiune 
și că a fost permanent sub ameninţarea pedepsei face să se nască prezumţia că el s-a îndreptat și că supunerea 
lui tardivă la executarea pedepsei ar putea dăuna finalităţii educative a acesteia. Or, la nivel de impact, punerea 
în executare după atâta timp a hotărârii de condamnare ,,ar retulbura ordinea de drept care s-a restabilit între 
timp”, deoarece n-ar face decât să readucă în atenţia opiniei publice o faptă antisocială uitată13.

Cu alte cuvinte, dacă, prin raportul juridic de executare a pedepsei, statul, prin organele sale, dobândește 
dreptul de a cere și de a pune în aplicare dispozitivul de executare a pedepsei din cuprinsul hotărârii de 
condamnare, iar persoana condamnată trebuie să îmbrăţișeze obligaţia de a executa pedeapsa, prescripţia 
executării pedepsei stinge, prin efectul ei, atât acest drept al statului, cât și obligaţia corelativă a condamnatului14. 
Continuând, putem raţiona chiar în sensul că prescripţia executării pedepsei dă naștere unor roluri inverse pe 
acest palier: statul devine obligat să renunţe anticipat la dreptul de a cere executarea pedepsei după trecerea 
unui anumit interval de timp stabilit de lege15, persoana condamnată dobândind, de cealaltă parte, dreptul de a 
nu mai executa pedeapsa. De altfel,  acest din urmă drept este chiar unul absolut, prescripţia executării pedepsei 
putând fi constatată atât din oficiu de către organele însărcinate cu executarea hotărârilor judecătorești, precum 

9 A se vedea I. Oancea, Drept penal. Partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965, p. 363.
10 Ibidem, p. 378-386.
11 V. Papadopol, în T. Vasiliu, G. Antoniu, Şt. Daneș, G. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. 

Rămureanu, Codul penal al Republicii Socialiste România comentat şi adnotat. Partea generală, Ed. Ştiinţifică, București, 1972, p. 644.
12 A. Boroi, G. Nistoreanu, Drept penal. Partea generală, Ed. a 4-a, revizuită, Ed. All Beck, București, 2004, p. 351.
13 Pentru dezvoltări, C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997, p. 606-617.
14 În același sens, V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. Roșca, op. cit., p. 366; C. Bulai, 

op. cit., p. 616.
15 I. Pascu, A. S. Uzlău, Drept penal. Partea generală, Ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 503.
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și invocată de către condamnat16.
Se pune însă, în continuare, întrebarea, sub ce formă și cu ce titlu trebuie să recepteze statul, prin 

organele sale, inversarea de drepturi și obligaţii corelative de care aminteam mai sus? Este această ștergere a 
obligaţiei condamnatului de a executa pedeapsa un simplu beneficiu acordat acestuia în virtutea trecerii timpului 
sau constituie, ca natură, o formă de sancţionare pentru cel în defavoarea căruia curge prescripţia, precum în 
dreptul privat? În încercarea de a răspunde întrebărilor noastre este relevant să sesizăm optica manifestată, 
alături de un reputat autor de specialitate17, de către trei din cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale cu 
ocazia soluţionării unei excepţii de neconstituţionalitate  având un alt obiect decât problematica pendinte a 
analizei noastre. Astfel, în ultimele zile de aplicare a vechiului Cod penal, aceștia au îmbrăţișat ideea autorului 
imediat mai sus citat potrivit căreia ,,nu trebuie uitat că, în fapt, prescripţia se datorează fie pasivităţii organelor 
statului, fie pasivităţii victimei care nu doreşte să sesizeze autorităţile”18. Or, dacă pasivitatea victimei care nu 
sesizează autorităţile se analizează mai degrabă în raport de prescripţia răspunderii penale, pasivitatea organelor 
statului este, de cele mai multe ori, elementul declanșator al prescripţiei răspunderii penale, dar, întotdeauna, 
factorul care dă naștere prescripţiei executării pedepsei. Așa fiind, la fel ca în dreptul privat, și în dreptul 
penal, prescripţia (atât cea a răspunderii penale, precum și cea a executării pedepsei) joacă rolul unei sancţiuni 
împotriva pasivităţii celui în defavoarea căruia curge, lipsind statul de dreptul de cere și de a pune în aplicare 
executarea pedepsei. Ca atare, deși, in concreto, ștergerea obligaţiei celui condamnat de a mai executa pedeapsa 
privativă de libertate conferă o soluţie favorabilă situaţiei sale, ea nu operează ca un beneficiu pentru acesta, 
ci ca o formă de salvgardare a unor interese publice, justificată de elemente atât de ordin juridic, dar și social.

Pornind de la aceste din urmă constatări, apreciem că instituţia reabilitării nu ar trebui în niciun fel 
condiţionată de cea a prescripţiei executării pedepsei. Argumentele în această direcţie sunt multiple.
 În primul rând, contrar opticii Curţii Constituţionale din cuprinsul deciziei nr. 399/2016, manifestăm 
convingerea că ,,formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială şi față 
de muncă, în vederea reintegrării în societate” a persoanei condamnate poate fi asigurată și fără executarea efectivă 
a pedepsei privative de libertate. Susţinerea noastră este împărtășită și de doctrina veche, în care, sub diferite 
forme, a fost punctată ideea că persoana care ,,a trăit ani de neliniște, […], cu teama de a nu fi descoperită, e 
drept să fie absolvită de chin”19, precum și că, raportat la infractorul care pe o perioadă îndelungată nu a comis 
o nouă infracțiune există prezumția îndreptării, motiv pentru care societatea nu mai are nevoie de apărare20. 
Tot reputatul autor ultim citat arată că ,,lungile privațiuni și suferințele impuse prin exil sau frica că va fi prins, 
precum și remușcările care l-au agitat pe infractor un timp atât de lung echivalează cu pedeapsa”21. Revenind 
la perioada contemporană, și sub imperiul noului Cod penal, în literatura de specialitate s-a opinat că ,,timpul 
scurs de la data condamnării fără ca cel condamnat să mai comită vreo infracțiune creează prezumția corijării 
comportamentului social al condamnatului, funcția pedepsei realizându-se fără executarea ei”22. De altfel, din 
moment ce, după cum am văzut supra, se admite în unanimitate că prescripţia executării pedepsei ia naștere 
ca urmare a concluziei că trecerea unui interval mare de timp fără ca pedeapsa să fi fost pusă în executare, 
determină ca ea ,,să nu mai fie necesară”, căci, în acest caz, executarea pedepsei, ,,apare ca inutilă”, a susţine 
că, din cauza neexecutării pedepsei, reintegrarea în societate a condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi 
infracţiuni de către acesta nu mai sunt posibile dă naștere unui dezacord conceptual profund inexplicabil, 
indezirabil și lipsit de logică juridică.

Mai mult decât atât, oximoronul identificat de către noi mai sus răpește dreptul persoanei condamnate 
de a fi reabilitată, deși instituţia care îl declanșează, cea a prescripţiei executării pedepsei are ca fundament 

16 V. Pașca, Drept penal. Partea generală, Ed. a 4-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 594.
17 A se vedea F. Streteanu, Consideraţii privind modificarea Codului penal prin Legea nr. 27/2012, în Caiete de Drept Penal, nr. 

1/2012, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 7.
18 A se vedea opinia separată a trei judecători la Decizia CCR nr. 511 din 12 decembrie 2013, disponibilă la adresa web https://

www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx.
19 N.T. Buzea, Curs de Drept Penal – Infracțiunea Penală şi Culpabilitatea, Tipografia Sabin Solomon, Alba Iulia, 1944, p. 624.
20 T. Pop, Drept penal comparat – Penologie şi ştiință penitenciară, Vol. III, Institutul de arte grafice ,,Ardealul”, Cluj-Napoca, 

1924, p. 482;
21 Ibidem.
22 V. Pașca, op. cit., p. 594.
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sancţionarea pasivităţii statului, prin organele sale abilitate, în procesul de punere în executare a pedepselor 
privative de libertate, fiind, totodată, justificată ,,prin varii motive de ordin social şi juridic”23. Se produce astfel o 
veritabilă, dar nefericită deturnare a mecanismului sancţionator tradiţional. Aceasta întrucât, deși, prin efectul 
împlinirii termenului de prescripţie, statul se dorește a fi ,,pedepsit” prin instituirea în sarcina sa a obligaţiei de 
a renunţa anticipat la dreptul de a cere și de a pune în aplicare executarea pedepsei, iar persoana condamnată 
dobândește dreptul justificat prin argumente de ordin socio-juridic solide de a nu mai executa pedeapsa, aceasta 
din urmă pierde, în același timp, în mod paradoxal, dreptul de a fi reabilitată, deci de a fi reintegrată în societate, 
fără decăderile, interdicţiile și incapacităţile care rezultă din hotărârea de condamnare. 

Consecinţele pierderii acestui drept nu sunt relevante numai în planul sistemului de drept penal24, fiind, 
deopotrivă, și extrapenale. Acest fapt a fost remarcat, de altfel, și de către instanţa de contencios constituţional 
română, care, în cuprinsul aceleiași Decizii nr. 399/2016, a arătat următoarele:

 ,,Numeroase consecințe ce urmează a fi înlăturate ca efect al reabilitării sunt, însă, extrapenale. De exemplu, 
potrivit art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, nu poate fi gestionar cel 
condamnat pentru infracțiunile expres prevăzute de actul normativ în cauză; conform Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, condamnarea, în anumite condiții, împiedică dobândirea calității de 
avocat [art. 12 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 14 lit. a)] ori determină încetarea acestei calități [art. 27 lit. d)]; 
potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, nu poate dobândi calitatea de magistrat 
persoana care are antecedente penale [art. 14 alin. (2) lit. c) teza întâi] etc.”.

Prin urmare, ca un efect de domino, dispoziţia de la art. 532 alin. (3) Cod procedură penală împiedică, 
implicit, persoanele condamnate la care se referă textul, pentru totdeauna, să mai acceadă în anumite profesii 
sau poziţii ce privesc viaţa profesională. Aceasta deși, după cum în mod sugestiv s-a punctat și în literatura de 
specialitate, reabilitarea are ca obiect tocmai împiedicarea instaurării perpetuităţii consecinţelor extrapenale 
ale hotărârii de condamnare25. De lege lata, însă, imposibilitatea perpetuă de reabilitare instituită pornind de 
la premise, după cum am văzut anterior, oximoronice și inexplicabile, generează, pentru anumite persoane, o 
imposibilitate concretă de desfășurare a vieţii lor profesionale. 

4.2 Negarea definitivă a dreptului de reintegrare în societate. Încălcare a dreptului la muncă şi la 
viaţă privată socială

Pornind de la cadrul conturat la secţiunea anterioară, se naște întrebarea legitimă dacă norma ce face 
obiectul studiului nostru nu încalcă art. 41 alin. (1) din Constituţia României privind dreptul la muncă26, precum 
și art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (în continuare, CEDO), care garantează dreptul la 
respectarea vieţii private și de familie. Raportat la acest din urmă drept, se cuvine să amintim că, potrivit 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, noţiunea de viaţă privată înglobează două componente principale: 
viaţa privată personală și viaţa privată socială27. Situată la graniţa dintre viaţa publică și viaţa privată, noţiunea 
de viaţă privată socială este ,,o creaţie ceva mai recentă a Curţii”28, care, în esenţă, implică dreptul unei persoane 
de a stabili relaţii cu semenii săi, fără opreliști. După cum o remarcă același autor din urmă citat29, în matricea 
dreptului la viaţă privată socială sunt incluse și activităţile profesionale sau comerciale ale unei persoane, acest 
principiu fiind trasat de către Curtea de la Strasbourg in illo tempore. În cuprinsul hotărârii pronunţate în cauza 

23 După cum tot Curtea Constituţională a României o remarcă în cuprinsul considerentelor Deciziei nr. 511 din 12 decembrie 
2013, cit. supra.

24 De exemplu, dacă persoana condamnată ar fi reabilitată, în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni, nu ar fi atrasă starea de 
recidivă sau persoana ar putea să beneficieze, în condițiile legii, de instituția renunțării la aplicarea pedepsei [art. 80 alin. (2) lit. a) din 
Codul penal] ori a amânării aplicării pedepsei [art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal] sau a suspendării sub supraveghere a executării 
pedepsei [art. 91 alin. (1) lit. b) din Codul penal].

25 A se vedea L. V. Lefterache, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016, p. 474.
26 Potrivit art. 21 alin. (1) din Constituţie, ,,dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, 

precum şi a locului de muncă este liberă”.
27 În același sens, F. Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Ed. Polirom, București, 2005, p. 258.
28 Pentru dezvoltări, R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, 

București, 2008, pp. 258-259.
29 Ibidem, p. 265.
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Niemietz contra Germaniei (16 decembrie 1992), într-un mod cât se poate de coerent, Curtea a afirmat, printre 
altele, că, ,,până la urmă, la serviciu, majoritatea persoanelor au cea mai mare parte a ocaziilor de a-şi stabili legături 
cu lumea exterioară (...). Riscăm să creăm o inegalitate de tratament dacă excludem din beneficiile articolului 8 viaţa 
profesională a unei persoane, având în vedere că este dificilă disocierea activităţilor profesionale ale unei persoane de 
cele strict private”30.

Procesul de recunoaștere de către instanţa europeană a drepturilor social-profesionale ca parte a 
dreptului larg la viaţă privată și-a continuat evoluţia, ajungându-se ca, prin hotărârea pronunţată în cauza 
Sidabras şi Dziautas contra Lituaniei (27 iulie 2004), Curtea să statueze în sensul că art. 8 include chiar și 
dreptul de acces la o anumită profesie, garantat prin prevederile art. 1 § 2 din Carta Socială Europeană. Deși a 
reamintit faptul că art. 8 nu garantează, prin sine însuși, dreptul de a exercita o anumită profesie, instanţa de la 
Strasbourg a considerat că interdicţia de a presta o anumită activitate compromite posibilitatea de a dezvolta 
relaţii cu lumea exterioară, creează dificultăţi majore în câștigarea existenţei și are repercusiuni grave asupra 
respectării vieţii private31. Pe cale de consecinţă, prin ricoșeu, art. 8 include și dreptul de a exercita o anumită 
activitate profesională32. 

Ulterior acestui moment de cotitură pentru recunoașterea jurisprudenţială a dreptului de acces la o 
anumită profesie și de exercitare a unei anumite activităţi profesionale ca parte componentă a dreptului mai 
larg la viaţă privată, Curtea de la Strasbourg a rămas, în continuare, fidelă principiilor trasate anterior. Astfel, 
în cuprinsul hotărârii pronunţate în cauza Bigaeva contra Greciei (28 mai 2009), instanţa europeană a reiterat 
ideea că art. 8 poate, de asemenea, să includă încadrarea în muncă, inclusiv dreptul de a avea acces la o profesie, 
și anume aceea de avocat33. Expresia acestei consecvenţe poate fi observată chiar și în jurisprudenţa Curţii 
în cauzele în care statul pârât a fost cel român. De pildă, în hotărârea pronunţată în cauza Mateescu contra 
României (14 ianuarie 2014), Curtea a apreciat că decizia autorităţilor române de a condiţiona exercitarea de 
către reclamant a profesiei de avocat de renunţarea la cariera medicală a acestuia, deși fusese deja acceptat în 
profesia de avocat după ce promovase examenul de admitere, constituie o ingerinţă în exercitarea dreptului 
acestuia la respectarea vieţii sale private34.

Așa fiind, din moment ce textul de lege care face obiectul prezentului articol instituie o imposibilitate 
concretă, definitivă, pentru persoanele condamnate cărora i se adresează, de a accede la anumite profesii și de 
a exercita anumite activităţi profesionale, apreciem că acesta încalcă dreptul la viaţă privată socială, garantat de 
art. 8 din CEDO, precum și dreptul la muncă, reglementat de art. 41 alin. (1) din Constituţia României. În 
fond, opinăm că argumentul definitoriu în acest sens îl constituie caracterul perpetuu al acestei imposibilităţi 
de reintegrare în societate creată de către art. 532 alin. (3) din legea procesual penală. Astfel, constatăm că, 
dacă, în caz de respingere a unei cereri de reabilitare judecătorească pentru neîndeplinirea oricărei alte condiţii 
de fond decât cea supusă analizei noastre, poate fi introdusă o nouă cerere după un termen de un an de la 
respingerea cererii prin hotărâre definitivă (art. 170 alin. (1) din Codul penal), în cazul respingerii unei astfel de 
cereri pentru neverificarea condiţiei de fond de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, introducerea 
oricărei noi cereri ulterioare de reabilitare judecătorească ar fi sortită eșecului. Aceasta din raţiuni care, după 
cum am arătat în cele ce preced, sunt profund nejustificate.

30 Hotârârea Curţii de la Strasbourg în cauza Niemietz contra Germaniei este disponibilă integral, în format electronic, în 
limba engleză, la adresa web https://hudoc.echr.coe.int. 

31 Hotărârea Curţii în cauza Sidabras şi Dziautas contra Lituaniei este disponibilă integral, în format electronic, în limba 
engleză, la adresa web https://hudoc.echr.coe.int.

32 R. Chiriţă, op. cit., p. 265.
33 Hotărârea Curţii în cauza Bigaeva contra Greciei este disponibilă integral, în format electronic, în limba franceză, la adresa 

web https://hudoc.echr.coe.int.
34 Hotărârea Curţii în cauza Mateescu contra României este disponibilă integral, în format electronic, în limba română, la 

adresa web https://hudoc.echr.coe.int. În speţă, domnul Mateescu a pretins că intenţiona să își folosească experienţa profesională 
considerabilă pe care a acumulat-o în calitate de medic și în alt domeniu, și anume furnizarea de consiliere juridică în cazuri de 
malpraxis medical. În acest scop, a absolvit facultatea de drept în 2006; un an mai târziu, a promovat examenul de admitere organizat 
pentru viitorii avocaţi; ulterior, a fost admis în barou și contractul său de colaborare a fost acceptat. Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că nu a renunţat la practicarea medicinei, Baroul București a refuzat să îi permită exercitarea profesiei de avocat, considerând 
că cele două profesii sunt incompatibile. Acest punct de vedere a fost confirmat de către Uniunea Naţională a Barourilor din România, 
infirmat apoi de către Curtea de Apel București și confirmat din nou de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.
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4.3. Existenţa unei diferenţe vizibile de tratament între persoanele condamnate susceptibile de 
reabilitare judecătorească şi cele în privinţa cărora este incidentă reabilitarea de drept. Diferenţă justificată 
de tratament sau discriminare?

La o atentă lecturare a normei ce constituie obiectul demersului nostru, observăm că această 
condiţie specială este necesară doar pentru dispunerea reabilitării judecătorești a unei persoane condamnate, 
necondiţionând și intervenţia reabilitării de drept35. Prin urmare, reabilitarea de drept va opera în privinţa 
persoanelor condamnate la pedeapsa amenzii penale sau la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani cu 
executare în regim de detenţie independent dacă s-a prescris sau nu executarea acestor pedepse36. Se conturează, 
așadar, o reală diferenţă de tratament între persoanele condamnate la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii 
de cel mult 2 ani cu executare în regim de detenţie și respectiv, între cele condamnate la pedeapsa închisorii care 
depășește 2 ani cu executare în regim de detenţie.

Ca atare, se cuvine ca, în cele ce succed, să analizăm dacă această diferenţă de tratament este una 
justificată sau dacă nu cumva dă naștere unei discriminări, încălcând art. 16 alin. (1) din Constituţia României 
privind egalitatea în drepturi37 și art. 14 raportat la art. 8 din CEDO, care proclamă interzicerea discriminării 
în raport de dreptul la viaţă privată38.

În demersul nostru, vom porni de la premisa că art. 14 din Convenţie nu interzice orice distincţie de 
tratament în exerciţiul drepturilor și libertăţilor recunoscute, ci doar acele diferenţe de tratament care nu sunt 
fondate pe o justificare obiectivă și rezonabilă. Astfel, pentru a putea votbi despre discriminare, trebuie bifate, 
în esenţă, două condiţii cumulative: existenţa unei diferenţe de tratament și lipsa unei justificări obiective și 
rezonabile a acestei diferenţe39. Punctual, raportat la implicaţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură 
penală, putem desprinde următoarele considerente:

După cum am remarcat deja supra, existenţa unei diferenţe de tratament este cât se poate de vizibilă pe 
această componentă, întrucât unor persoane aflate în situaţii similare (persoane condamnate pentru săvârșirea 
unei/unor infracţiuni) le sunt instituite condiţii distincte pentru obţinerea reabilitării și a reintegrării lor în 
societate (inclusiv în ceea ce privește viaţa privată socială) în funcţie de specia de pedeapsă la care au fost 
condamnate sau, după caz, în funcţie de durata pedepsei închisorii la care au fost condamnate. Rămâne, așadar, 
de analizat, dacă diferenţa de tratament conturată prezintă sau nu o justificare obiectivă și rezonabilă.

În ceea ce privește pedeapsa amenzii, o astfel de justificare poate fi identificată, având în vedere că 
aceasta este o specie de pedeapsă mai puţin severă decât cea a închisorii, iar instanţa care a aplicat pedeapsa 
a considerat că, atât funcţia punitivă, cât și cea educativă și preventivă a pedepsei poate fi asigurată și prin 
obligarea persoanei condamnate la plata unei sume de bani statului. Așa fiind, sustragerea de la plata unei sume 
de bani și pierderea dreptului statului de a încasa acea sumă cu titlu de amendă penală nu poate conduce, de 
plano, la concluzia că persoana condamnată nu s-ar fi îndreptat. De aceea, apare ca evident faptul că ar fi mai 
mult decât excesiv ca legiuitorul să creeze o imposibilitate definitivă a acestor persoane de a fi reintegrate în 
societate, doar pentru că nu au efectuat o plată sau, altfel spus, ca reabilitarea acestor persoane să atârne pentru 
totdeauna de plata sau neplata unei sume de bani.

Îndreptându-ne, însă, atenţia asupra situaţiei în care o persoană ar fi condamnată la pedeapsa închisorii 
cu executare în regim de detenţie, datele problemei se modifică. În această direcţie, remarcăm că unicul criteriu 
de stabilire a incidenţei sau nu a condiţiei speciale de fond de la art. 532 alin. (3) din legea procesual penală îl 

35 Potrivit art. 165 Cod penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii 
care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani 
condamnatul nu a săvârșit o altă infracţiune.

36 Trebuie punctat că această condiţie nu ar putea fi analizată și în raport de cazul în care reabilitarea de drept intervine cu 
privire la persoanele condamnate la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, întrucât prescripţia 
executării pedepsei nu este incidentă atunci când condamnatul nu este obligat să execute pedeapsa înschisorii.

37 Potrivit acestei norme constituţionale, ,,cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 
discriminări”.

38 În principiu, art. 14 din Convenţie, deși are un caracter autonom, nu poate fi invocat decât prin raportare la un alt text din 
Convenţie, aplicându-se doar drepturilor și libertăţilor garantate de Convenţie. Pentru dezvoltări, a se vedea, R. Chiriţă, op. cit., pp. 
371-372 și F. Sudre, op. cit., p. 202-203. De aceea, vom analiza incidenţa dreptului la nediscriminare prin raportare la dreptul la viaţă 
privată socială al persoanelor condamnate, pe care l-am tratat în secţiunea precedentă a lucrării noastre.

39 A se vedea și R. Chiriţă, op. cit., p. 375.
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constituie, in concreto, durata pedepsei aplicate condamnatului. Dacă durata pedepsei închisorii nu depășește 
2 ani, va opera reabilitarea de drept a persoanei condamnate, fără a interesa condiţia specială supusă criticii 
noastre. În schimb, dacă pedeapsa închisorii aplicată condamnatului este mai mare de 2 ani, o eventuală cerere 
de reabilitare judecătorească introdusă va putea fi admisă, de lege lata, numai dacă se verifică îndeplinirea, printre 
altele, și a condiţiei de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. Pornind de la această realitate, suntem 
de părere că nu mai poate fi adusă în discuţie o justificare obiectivă și rezonabilă pentru diferenţa de tratament 
astfel creată. Cel mai elocvent argument în acest sens poate fi creionat pornind chiar de la raţiunea pentru care 
Curtea Constituţională a României consideră că legiuitorul a instituit această condiţie. Mai exact, în cuprinsul 
aceleiași Decizii nr. 399/2016, Curtea exprimă convingerea că, ,,prin introducerea condiției de fond prevăzute 
de art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, legiuitorul a urmărit descurajarea persoanelor condamnate de 
a se sustrage de la executarea pedepsei aplicate, întrucât scopul executării pedepselor este prevenirea săvârşirii de noi 
infracțiuni, iar persoanele care execută pedeapsa beneficiază, în acest mod, de formarea unei atitudini corecte față de 
ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială şi față de muncă, în vederea reintegrării în societate”40. Așa 
fiind, ne întrebăm deschis, care ar fi justificarea pentru care, persoanele condamnate, de pildă, la o pedeapsă cu 
închisoarea de 2 ani și o zi în regim de detenţie, ar trebui, în vederea reintegrării sociale, să execute pedeapsa 
pentru a beneficia de formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire 
socială și faţă de muncă, în timp ce, în cazul persoanelor condamnate la o pedeapsă cu închisoarea de numai 2 
ani nu ar fi nevoie de executarea pedepsei în acest scop? În opinia noastră, nu există nicio raţiune pentru care 
prezumţia reeducării peroanelor condamnate să opereze, în cazul intervenţiei prescripţiei executării pedepsei, 
numai în cazul celor care nu execută pedepse cu închisoarea în regim de detenţie de cel mult 2 ani, resorturile 
acestei prezumţii impunându-se a fi unele unitare, pornind chiar de la raţiunea existenţei prescripţiei executării 
pedepsei în sistemul de drept penal. Din nefericire, de lege lata, norma supusă analizei noastre instituie un 
real tratament discriminatoriu, care imprimă, de asemenea, un caracter neconstituţional al acesteia și care se 
impune a fi eliminat printr-o intervenţie a legiuitorului sau chiar printr-o cenzură a Curţii Constituţionale, 
dacă va fi sesizată cu o nouă excepţie de neconstituţionalitate a textului de lege.

 V. CONCLUZII
Summa summarum, remarcăm că, deși autorul excepţiei de neconstituţionalitate ridicată asupra 

dispoziţiei de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală nu a reușit să identifice argumente definitorii 
care să convingă instanţa de contencios constituţional de certitudinea neconstituţionalităţii normei, pot fi 
aduse în discuţie noi elemente care să justifice declararea neconstituţionalităţii textului de lege.

În pofida ideii potrivit căreia această condiţie specială de fond pentru dispunerea reabilitării judecătorești 
ar fi necesară pentru asigurarea dezideratului reintegrării în societate a persoanei condamnate, manifestăm 
convingerea că reabilitarea unei persoane (de drept sau judecătorească) nu ar trebui condiţionată de prescripția 
executării pedepsei aplicate acesteia, pornind chiar de la raţiunea pentru care dreptul penal cunoaște instituţia 
prescripţiei executării pedepsei și a valenţelor acesteia. A raţiona contrar înseamnă, după cum am demonstrat în 
cele ce preced, a deturna mecanismul sancţionator izvorât din resorturile acestei cauze de înlăturare a executării 
pedepsei și a conferi legitimitate juridică unui oximoron fără justificare conceptuală. În plus, trăsătura nocivităţii 
acestuia escaladează dacă avem în vedere caracterul perpetuu al imposibilităţii de a beneficia de reabilitarea 
judecătorească pe care norma o instituie.

Mai mult decât atât, coliziunea dintre principiile aflate în joc generează încălcarea unor drepturi 
fundamentale de rang constituţional, precum cel la viaţă privată socială (astfel cum a fost dezvoltat în 
jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg) și cel care proclamă egalitatea cetăţenilor în faţa legii, interzicând orice 
tratament discriminatoriu.

De aceea, nu putem decât să sperăm că o intervenţie a legiuitorului pe acest palier nu se va mai lăsa 
mult așteptată sau, în caz contrar, că instanţa de contencios constituţional română va fi convinsă, în ipoteza 
ridicării unei alte excepţii de neconstituţionalitate care să vizeze norma criticată, de caracterul contrar legii 
fundamentale care emană din cuprinsul textului de lege.

40 Facem din nou trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 399 din 15 iunie 2016, cit. supra.



20

nr. 1 / 2018                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

references / bibliografie 

Boroi Alexandru, Nistoreanu Gheorghe, Drept penal. Partea generală, Ed. a 4-a, revizuită, Ed. All 
Beck, București, 2004

Bulai Costică, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997
Buzea Nicolae, Curs de Drept Penal – Infracțiunea Penală şi Culpabilitatea, Tipografia Sabin Solomon, 

Alba Iulia, 1944
Chiriţă Radu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. a 2-a, Ed. C. H. 

Beck, București, 2008
Dongoroz Vintilă, Kahane Siegfried, Oancea Ion, Stănoiu Rodica, Fodor Iosif, Iliescu Nicoleta, 

Bulai Constantin, Roşca Victor, Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, Vol. II, Ed. 
Academiei, București, 1970

Lefterache Lavinia Valeria, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016
Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 

București, 2014
Oancea Ion, Drept penal. Partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965
Pascu Ilie, Uzlău Andreea Simona, Drept penal. Partea generală, Ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 

2013
Paşca Viorel, Drept penal. Partea generală, Ed. a 4-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 

2015
Pop Traian, Drept penal comparat – Penologie şi ştiință penitenciară, Vol. III, Institutul de arte grafice 

,,Ardealul”, Cluj-Napoca, 1924
Streteanu Florin, Consideraţii privind modificarea Codului penal prin Legea nr. 27/2012, în Caiete de 

Drept Penal, nr. 1/2012, Ed. Universul Juridic, București, 2012
Sudre Frédéric, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Ed. Polirom, București, 2005
Udroiu Mihail (coordonator), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C. H. Beck, 

București, 2015
Vasiliu Theodor, Antoniu George, Daneş Ștefan, Dărângă Gheorghe, Lucinescu Dumitru, 

Papadopol Vasile, Pavel Doru, Popescu Dumitru, Rămureanu Vasile, Codul penal al Republicii Socialiste 
România comentat şi adnotat. Partea generală, Ed. Ştiinţifică, București, 1972

Volonciu Nicolae, Uzlău Simona Andreea, Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. a 2-a, revizuită 
și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015



21

nr. 1 / 2018                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

     Dorel HERINEAN1

Avocat 
Baroul București

abstract

The present article covers the relationship between blackmail and/or extortion and other crimes which may 
resemble with them from certain legal aspects.
Being a free-form offence that can be committed by a wide range of actions, the blackmail and/or extortion may lead to 
various situations that would benefit from the clear distinction between them and other offences.

Some of the following analyzes are derived from the studies performed in the legal literature, others appeared 
in the criminal law jurisprudence, while others are an exercise of imagination, critical thinking and legal reasoning.

Keywords: blackmail, extortion; harassment; violence; threats; deprivation of freedom; robbery; rape; sexual 
assault; sexual harassment; deception; material exploitation of a vulnerable person; assault of a public official; assault on 
representatives of the judicial authorities; tampering with testimony; abusive investigation; torture; bribery; influence 
peddling; abuse of position for a sexual purpose; multiple qualifications. 

rezumat

Prezentul articol studiază punctual relația dintre infracțiunea de şantaj şi alte norme de incriminare cu care 
acesta se aseamănă din anumite puncte de vedere.
 Șantajul, fiind o infracțiune în formă liberă ce poate include în sfera sa de aplicare o multitudine de 
comportamente, care pot întruni, cel puțin în aparență, elementele constitutive ale unei alte infracțiuni, creează în 
practică situații în care există nevoia delimitării de alte texte de incriminare. 
 Unele din următoarele analize au fost studiate în amănunt în doctrină, de altele s-a lovit practica, rezolvându-
le jurisprudențial, iar altele sunt un exercițiu util de imaginație, găndire critică şi raționament juridic.

Cuvinte-cheie: concurs ideal, şantaj, hărțuire, loviri sau alte violențe, amenințare, lipsire de libertate, 
tâlhărie, viol, agresiune sexuală, hărțuire sexuală, înşelăciune, exploatarea patrimonială a persoanei vulnerabile, 
ultraj, ultraj judiciar, influențarea declarațiilor, cercetare abuzivă, tortură, luare de mită, trafic de influență, folosirea 
abuzivă a funcției în scop sexual, concurs de calificări.
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 I. INTRODUCERE
 Libertatea unei persoane, atât cea fizică cât și cea psihică, este una dintre cele mai importante valori 
în societatea contemporană, aspect aflat în legătură directă cu dezvoltarea și promovarea tot mai intensă a 
drepturilor omului. În lipsa libertății, omul nu își poate găsi afirmarea, nu poate gândi și nu poate acționa 
pe baza dorințelor, părerilor și convingerilor personale. Mai mult decât atât, fără libertate, chiar și existența 
altor drepturi ale omului (la viață, la viață privată, la sănătate) poate fi derizorie și lipsită de conținut, aceste 
drepturi pierzându-și din efectivitatea și substanța lor, neputând fi exercitate liber de către individ. Astfel, 
libertatea apare ca o valoare fundamentală în viața oricărui om. Libertatea de gândire și de acțiune presupune 
capacitatea persoanei de a acționa după propria conștiință, fiind nevoie ca aceasta să fie protejată de acțiunile 
altor persoane. Tocmai de aceea, incriminarea șantajului vine să protejeze această libertate psihică a persoanei 
prin mecanismele dreptului penal.     

 Şantajul reprezintă o infracțiune naturală, comportamentul acesta este unul înnăscut - de mici, copiii 
atunci când nu obțin ceea ce doresc, încep să plângă pentru a-și convinge părinții, iar ulterior conformării 
părinților la conduita pe care ei o urmăresc, încetează imediat plânsul. La fel, între copii, există comportamentele 
de tipul „dacă nu mă laşi şi pe mine să mă joc te spun doamnei educatoare/învățătoare” și multe astfel de exemple 
din acest registru. De asemenea, șantajul e prezent și în viața de zi cu zi, în relațiile familiale (inclusiv sub 
forma „șantajului emoțional”), în relațiile de muncă, comerciale, profesionale, sociale și cu precădere în lumea 
politică. Cu titlu de exemplu pentru această ultimă categorie, amintim procedura Angajării răspunderii 
guvernului pentru un program, o declarație politică generală sau un proiect de lege2. Nu putem spune că aceste 
comportamente ar fi specifice unei anumite societăți sau unei anumite clase sociale, întrucât este întâlnit din 
cele mai vechi timpuri în mai toate țările lumii, mai mult sau mai puțin civilizate.

 Considerăm că fenomenul șantajului este în strânsă legătură cu fenomenul corupției, șantajul de multe 
ori putând fi considerat soluția de rezervă, subsidiară în cazul în care o persoană nu își tranzacționează funcția 
de bună voie, în schimbul unor favoruri. Astfel, pentru că majoritatea oamenilor fac greșeli la un moment dat 

2 Această procedură este reglementată la art. 114 din Constituție, având următorul cuprins: 
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, 

a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de 

politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113.
(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, 

cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine 
obligatorie pentru Guvern.

(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va 
face în şedinţa comună a celor două Camere.”
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în viața lor, greșeli care nu ar dori să devină obiectul unor informații publice, aceștia devin șantajabili - orice 
persoană care obține acea informație putând să îi impună persoanei respective un anumit comportament, în 
schimbul nedivulgării informației. Cu cât acea informație este mai compromițătoare, cu atât este persoana 
respectivă mai predispusă să cedeze șantajului. Mai mult decât atât, oamenii doresc să își protejeze reputația și 
împotriva calomniei, astfel încât ar putea ceda și în fața unor informații false în anumite circumstanțe.

 Din punct de vedere al rezultatului, situațiile coincid: mituitorul/șantajistul obține ceea ce a urmărit, iar 
drepturile/interesele statului sau ale altor persoane sunt vătămate. Cu toate acestea, dacă conduita realizată de 
cel șantajat întrunește elementele de tipicitate ale unei infracțiuni, acesta va răspunde penal, dacă nu va opera 
cauza justificativă a constrângerii fizice sau morale3. Astfel, într-o societate ideală, toți oamenii și în special 
funcționarii, ar trebui să fie atât incoruptibili, cât și neșantajabili.

 De asemenea, odată cu dezvoltarea tehnologiei, s-au găsit și modalități noi de șantajare, în special în 
mediul online și utilizând diverse practici. Au existat cazuri în care hackerii au preluat controlul dispozitivelor 
personale ale unor victime (laptop-uri, smartphones, tablete, etc.), afișând pe ecranul acestora mesaje care 
conțineau amenințări că sistemul informatic va rămâne criptat și nu vor putea fi recuperate datele dacă nu 
se plătește o anumită sumă de bani cu titlu de răscumpărare. De asemenea, s-au dezvoltat anumite metode 
de șantaj care derivă din sau au ca scop comportamente sexuale, în SUA inventându-se chiar un termen care 
desemnează aceste conduite, respectiv sextortion4 ( de la sex + extortion5), definit ca o formă de șantaj în care 
autorul folosește materiale cu conținut intim care o privesc pe victimă pentru a-și atinge scopurile, de regulă 
pentru a obține de la aceasta favoruri de natură sexuală, dar nu numai6. Acest comportament nu este străin nici 
societății românești, așa cum va fi exemplificat într-un capitol ulterior.

Şantajul este o infracțiune în formă liberă, care poate include în sfera sa de aplicare o multitudine 
de comportamente care pot întruni, cel puțin în aparență, elementele constitutive ale unei alte infracțiuni, 
ajungându-se astfel în situații în care suntem nevoiți să rezolvăm concursul de calificări. Unele din următoarele 
analize au fost studiate în amănunt în doctrină, de altele s-a lovit practica, rezolvându-le jurisprudențial, iar 
altele sunt un exercițiu util de imaginație și raționament juridic.

 II. RELAȚIA DINTRE CELE TREI ALINEATE ALE ART. 207 COD PENAL
 Infracțiunea incriminată la art. 207 Cod pen. regrupează sub aceeași denumire două tipuri de 
comportamente ilicite. În doctrină7, infracțiunea prevăzută de art. 207 alin. 1 Cod pen. este denumită șantaj în 
formă simplă (sau variantă tip), incriminarea de la art. 207 alin. 2 Cod pen. șantaj în formă asimilată și cea de 
la alin. 3 șantaj în formă agravată.
 La o succintă analiză de drept comparat a reglementărilor din alte state (Franța, Spania, SUA), observăm 
că formele infracțiunii alese de legiuitorul nostru sunt incriminate în texte distincte. Astfel, reglementarea 
echivalentă art. 207 alin. 1 Cod pen. este cunoscută sub denumirile de Extortion (eng-SUA), Chantage (Franţa), 
Extorsion (Spania), iar art. 207 alin. 2 e numit Blackmail (eng-SUA), Extorsion (Franţa), Chantaje (Spania). 
Deși denumirile sunt neomogene la nivelul acestor state, putem observa că aceste infracțiuni sunt delimitate în 

3 Pentru detalii asupra cazurilor în care constrângerea fizică sau morală operează în cazul infracțiunii săvârșite de cel 
șantajat, a se vedea  D. Herinean, Şantajul. Probleme punctuale, în Penalmente Relevant, nr. 2/2017, p. 20 și urm., material disponibil 
pe pagina http://www.penalmente.ro.  

4 Din datele găsite, acest termen a fost introdus printr-o declarație dată în fața unui stat federal. Sursa: C. Winston, Feds: 
Online ‚sextortion’ of teens on the rise, disponibil pe http://archive.boston.com/news/nation/articles/2010/08/14/feds_online_
sextortion_of_teens_on_the_rise.

5 Deși acest termen este echivalent cu șantajul în modalitatea incriminată la art. 207 alin. 1 Cod pen., cu toate că forma de 
șantaj corespunzătoare alin. 2 al aceluiași articol - care definește comportamentul avut în vedere de termen - se numește blackmail în 
SUA, din rațiuni de coerență a jocului de cuvinte s-a ales utilizarea termenul extortion.

6 Traducere proprie. În engleză: „specific kind of blackmail in which the offender uses intimate material to achieve his goals, 
whether of their own (in primary stages of blackmail), or materials obtained from the victim”, în K. Kopecký, Online blackmail of Czech 
children focused on so-called ‘‘sextortion” (analysis of culprit and victim behaviors), în Telematics and informatics, vol. 34, nr. 1/2017, p. 
11-19, disponibil pe https://www.sciencedirect.com/journal/telematics-and-informatics/vol/34/issue/1. 

7 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea Specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 
2014, p. 112 și urm.; V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei şi infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C. 
H. Beck, București, 2016, p. 141 și urm.

http://www.penalmente.ro
http://archive.boston.com/news/nation/articles/2010/08/14/feds_online_sextortion_of_teens_on_the_rise
http://archive.boston.com/news/nation/articles/2010/08/14/feds_online_sextortion_of_teens_on_the_rise
https://www.sciencedirect.com/journal/telematics-and-informatics/vol/34/issue/1


24

nr. 1 / 2018                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

mod clar, având denumiri și norme de incriminare distincte, ceea ce nu poate decât să faciliteze buna înțelegere 
a conceptelor și să ofere o fluență sporită discursului juridic. Încercând să găsim denumiri diferite pentru cele 
două alineate în limba română (ținând cont si de denumirile regăsite în dreptul comparat), se poate observa că, 
potrivit DEX, a extorca desemnează a obține ceva cu forța, prin amenințare, şantaj etc. Astfel, având în vedere că 
de lege lata folosirea forței poate fi încadrată doar pe alin. 1 al art. 207 Cod pen., considerăm că, de lege ferenda, 
legiuitorul ar putea introduce legislativ aceste denumiri.
 În privința formei agravate, aceasta este o normă de trimitere la forma simplă și forma asimilată, 
diferența fiind dată de scopul urmărit: dobândirea unui folos patrimonial8. 

 Așa cum se arată și în doctrină9, art. 207 Cod pen. este o infracțiune cu conținut alternativ10. Prin 
urmare, în cazul în care sunt respectate condițiile unității legale și se comit fapte tipice pe fiecare din cele trei 
alineate împotriva aceleiași persoane, se va reține o singură infracțiune în unitate naturală colectivă sau în 
formă continuată, după caz. De exemplu, într-o speță11, s-a reținut o singură infracțiune de șantaj în sarcina 
cetățeanului italian care a întreținut relații sexuale în perioada 2001-2014 cu persoana vătămată, obținând 
consimțământul acesteia la momentul inițial prin amenințarea cu concedierea soțului ei al cărui angajator era 
(fapta tipică pe art. 207 alin. 1 Cod pen., sub forma amenințării cu o faptă păgubitoare), iar ulterior, începând 
cu anul 2004, prin amenințarea cu divulgarea unei filmări care surprindea un act sexual realizat de cei doi, faptă 
tipică pe art. 207 alin. 2 Cod pen. Se observă așadar că instanța a reținut în sarcina inculpatului o infracțiune 
de șantaj (formă simplă și formă asimilată) în formă continuată pe parcursul a treisprezece ani, considerând că 
autorul a acționat în toată această perioadă în baza aceleiași rezoluții infracționale.

 În alte situații, dacă nu sunt îndeplinite condițiile privind unitatea de rezoluție infracțională sau unitatea 
de subiect pasiv12, se vor reține infracțiuni distincte de șantaj (formă simplă, asimilată sau agravată), în concurs.

 O altă formă de șantaj care este necesar a fi analizată este cea prevăzută la art. 131 din Legea nr. 78/2000 
privind prevenirea, descoperirea, sancționarea faptelor de corupție, unde se stabilește că în cazul infracțiunii de 
şantaj, prevăzută de art. 207 din Cod pen., în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele 
speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Art. 1 din Legea nr. 78/2000 stabilește domeniul de aplicare a 
acestei legi cu privire la următoarele persoane:

  a) care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților publice 
sau instituțiilor publice;

  b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care 
participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, 
companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici;

  c) care exercită atribuții de control, potrivit legii;
  d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) si b), în măsura în care participă la luarea 

deciziilor sau le pot influența;
  e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în 

care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, 
operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament 
mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale;

  f ) care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o 
organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație;

  g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f ), în condițiile prevăzute de lege.
 Astfel, ori de câte ori o faptă de șantaj este săvârșită de către una sau împotriva uneia dintre persoanele 

8 Pentru o analiză a delimitării dintre foloasele patrimoniale și nepatrimoniale, a se vedea D. Herinean, op. cit., p. 26 și urm.
9 S. Bogdan, D. A. Şerban. G. Zlati, op. cit., p. 114.
10 Pentru o explicație asupra conceptelor de infracțiune cu conținut alternativ și infracțiune cu conținuturi alternative, a se 

vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală,. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 262 și urm.
11 C. Ap. București, Secția I penală, dec. nr. 1652 din 02.12.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
12 Chiar dacă prin Decizia CCR nr. 368/2017 s-a stabilit că sintagma și împotriva aceluași subiect pasiv din cuprinsul 

dispozițiilor art. 35 alin. 1 Cod pen. este neconstituțională, s-a arătat în doctrină că în urma acesteia se va reveni la forma anterioară 
intrării în vigoare a Noului Cod Penal. Pentru mai multe detalii, a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, Vol. II, 
Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 49 și urm.

http://www.rolii.ro
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menționate supra, șantajul va fi reținut în forma agravată prevăzută la art. 131 din Legea nr. 78/2000. Prin 
urmare, forma agravată instituită de această lege are două modalități alternative, cu subiect activ special și/sau 
cu subiect pasiv special.

 III. RELAŢIA DINTRE ȘANTAJ ȘI ALTE INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN CODUL 
PENAL

 III.1. Relaţia cu infracţiunea de hărţuire (art. 208 Cod pen.)
 Conform art. 208 alin. 2 Cod pen. hărțuirea în formă asimilată este definită ca „Efectuarea de apeluri 

telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o 
temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 
infracţiune mai gravă”. Ținând cont că în realizarea constrângerii sau amenințării cu darea în vileag inerente 
infracțiunii de șantaj, autorul, de multe ori, contactează victima în mod repetat, s-ar putea pune problema 
realizării tipicității acestei fapte. În practica judiciară s-a stabilit că nu se poate reține un concurs între cele 
două, întrucât vizează scopuri diferite: la șantaj se urmărește obținerea unui folos, iar la hărțuire șicanarea, 
deranjarea persoanei vătămate13. 

Un argument în plus pentru imposibilitatea reținerii unui concurs între cele două fapte raportat la aceeași 
persoană este și clauza de subsidiaritate introdusă în textul de incriminare al hărțuirii. În consecință, în toate 
cazurile în care sunt întrunite elementele constitutive ale ambelor infracțiuni, se va reține doar infracțiunea de 
șantaj în sarcina autorului, dându-se aplicare dispozițiilor clauzei de subsidiaritate.

III.2. Relaţia cu infracţiunea de loviri sau alte violențe (art. 193 Cod pen.) şi infracţiunea de 
amenințare (art. 207 Cod pen.)

 Sub imperiul Cod pen. anterior, relația dintre șantaj și aceste infracțiuni era mai clară, întrucât sintagma 
„constrângerea, prin violență sau amenințare”, stabilea fără urmă de îndoială că șantajul este o infracțiune 
complexă, aceste infracțiuni fiind absorbite în conținutul șantajului. Renunțându-se la această formulare, se poate 
argumenta că legiuitorul a dorit să renunțe la forma complexă a infracțiunii, încurajând soluția unui concurs 
de infracțiuni. Însă, raportându-ne la situarea amenințării în același capitol - care sugerează o omogenitate 
la nivelul valorii sociale ocrotite, la caracterul determinabil al amenințării în conținutul constrângerii14 și la 
diferența de pericol social și de limite de pedeapsă, putem afirma că operează o absorbție legală a acestor 
infracțiuni în șantaj, fiind o infracțiune complexă. În cazul în care constrângerea se realizează prin intermediul 
unei fapte tipice de loviri sau alte violențe, absorbția se poate deduce dintr-o analogie (în favoarea inculpatului) 
cu infracțiunea de viol, unde modalitatea de comitere este tot constrângerea și există o formă agravată care 
presupune vătămarea corporală, sugerând astfel o absorbție a lovirilor sau violențelor (de o gravitate mai redusă 
față de vătămarea corporală)15. 

 În doctrină există o dezbatere cu privire la absorbția art. 193 alin. 2 în art. 207 alin. 1 Cod pen. Unii 
autori16 susțin că șantajul va absorbi doar lovirile sau violențele săvârșite în limita art. 193 alin. 1, anume cele 
care nu atrag necesitatea vreunei zile de îngrijiri medicale. În cazul în care gravitatea leziunii este evaluată la cel 
puțin o zi de îngrijiri medicale, se va reține concurs cu art. 193 alin. 2 sau cu art. 194, în funcție de consecințe. 
Alături de alți autori17, considerăm că șantajul va absorbi și lovirile sau violențele tipice pe alin. 2 al art. 193 Cod 
pen., din identitate de rațiune cu cele prezentate mai sus cu privire la asemănarea constrângerii din tipicitatea 
șantajului cu cea din infracțiunea de viol. Astfel, atâta timp cât constrângerea nu depășește limitele a ceea ce 
legiuitorul a reunit la art. 193 Cod pen. sub aceeași denumire loviri sau alte violențe, aceste acte de violență vor 
fi absorbite în infracțiunea de șantaj.

13 C. Ap. București, Secția I penală, dec. nr. 1095 din 11.09.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
14 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 113
15 Idem, p. 114.
16 V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca ș.a., Noul Cod Penal Comentat. Partea Specială. Ediția a III-a, revăzută şi adăugită, Ed.  

Universul Juridic, București, 2016, p. 117; T. Toader, Drept penal român. Partea specială. Ediția a 7-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, 
p. 117.

17 S. Bogdan, Drept Penal. Partea Specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 149; V. Cioclei, op. cit., p. 139; Gh. Mateuț, 
Drept penal special. Sinteză de teorie şi practică judiciară, Vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1999, p. 23

http://www.rolii.ro
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 Infracțiunile care au la bază un act intenționat de violență și a căror gravitate depășește limitele 
stabilite de art. 193 Cod pen. vor fi reținute în concurs cu infracțiunea de șantaj. Aceste infracțiuni ar fi 
vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, omorul, omorul calificat, în funcție de 
circumstanțele concrete.

 III.3. Relaţia cu infracţiunea de lipsire de libertate (art. 205 Cod pen.)
 Referitor la infracțiunea de lipsire de libertate, ne vom limita la a afirma că dezbaterile apărute cu 

privire la reglementarea anterioară18 au fost tranșate de legiuitorul actualului Cod pen., prin eliminarea formei 
agravate a lipsirii de libertate - dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, 
prevăzută la art. 189 alin. 2 Cod Penal 1969. Astfel, în aceste ipoteze, de lege lata soluția va fi reținerea în 
concurs a lipsirii de libertate cu șantajul, atunci când constrângerea implică o privare de libertate unei persoane, 
dacă aceasta depășeste limitele normale ale unei infracțiuni de loviri sau alte violențe.

 Totuși, soluția concursului de infracțiuni nu va putea fi reținută în situația în care lipsirea de libertate 
este chiar conduita pretinsă de autorul șantajului de la persoana vătămată. În această situație, pentru stabilirea 
normei incidente vor fi avute în vedere aceleași criterii care vor fi prezentate in extenso în cadrul analizei relației 
cu infracțiunea de tâlhărie. Astfel, șantajul va fi reținut în situațiile în care privarea de libertate implică o 
oarecare libertate de decizie din partea victimei. Este evident că dacă autorul închide victima în camera nu vom 
vorbi de șantaj, ci de lipsire de libertate. Însă, în situația în care autorul îi prezintă victimei anumite opțiuni, 
de exemplu: „Uşa este deschisă. Dacă pleci, voi publica videoclipul în care apare raportul sexual întreprins de tine. 
Dacă rămâi, videoclipul rămâne în siguranță.”, conduita victimei va fi ghidată de propria voință - viciată însă de 
amenințarea adresată de autor; prin urmare, încadrarea juridică va fi o infracțiune de șantaj.

 De asemenea, dacă autorul constrânge sub amenințarea pistolului victima să îl însoțească într-un anumit 
loc, va fi incidentă infracțiunea de lipsire de libertate. Şantajul va fi reținut atunci când autorul îi transmite 
victimei telefonic să se prezinte la un anumit loc, în lipsa conformării cu această cerință urmând ca autorul să 
îi răpească fiica.

 Într-o anumită proporție, delimitarea se aseamănă cu cea dintre constrângere fizică și constrângere 
morală, prima fiind caracteristică infracțiunii de lipsire de libertate, iar cea din urmă șantajului.

 În concluzie, șantajul va fi incident în toate situațiile în care persoana vătămată este constrânsă să aleagă 
să rămână sau să se deplaseze într-un anumit loc, însă nu este influențată de un factor imediat, de o presiune 
fizică imediată.  

 
 III.4. Relaţia cu infracţiunea de tâlhărie (art. 233 Cod pen.)

 Sub imperiul Cod pen. anterior, dar nu numai, au existat multe discuții în practica judiciară privind 
încadrarea unor fapte ca șantaj sau tâlhărie. Din această cauză, doctrina a dezvoltat și discutat tema relației dintre 
aceste două infracțiuni, regăsindu-se astfel de analize în marea majoritate a cursurilor dedicate părții speciale 
a Cod pen., completate de un articol dedicat acestui subiect19. Din aceasta cauză, nu vom insista asupra relației 
dintre cele două infracțiuni, rezumându-ne la a enumera criteriile dezvoltate doctrinar sau jurisprudențial.

 Primul element de diferențiere este poziționarea celor două infracțiuni în Cod pen., tâlhăria fiind 
o infracțiune contra patrimoniului, iar șantajul una contra libertății persoanei. Raportat la valorile sociale 
protejate, reies momente de consumare diferite pentru cele două infracțiuni: tâlhăria se consumă la momentul 
deposedării victimei (momentul la care patrimoniul acesteia este lezat), în timp ce șantajul la momentul 
realizării actului de constrângere în scopul special prevăzut de lege (momentul afectării libertății victimei). În 
cazul nerealizării pretenției de către victimă, șantajul va fi reținut în formă consumată - întrucât valoarea socială 
ocrotită a fost lezată, în timp ce, în lipsa deposedării victimei, tâlhăria va rămâne în formă tentată - care este 
incriminată de lege lata.

 Un alt element de diferențiere este reprezentat de concomitența actului de constrângere cu momentul 
la care realizarea pretenției de către victimă este „programată”20. Unitatea de împrejurare caracterizează tâlhăria, 

18 Pentru detalii, a se vedea S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 105.
19 A. Pârvu, Infracțiunile de şantaj şi tâlhărie. Analiză comparativă, în „Revista de drept penal”,  nr. 3/2006, p. 84.
20 V. Cioclei, op.cit., p.143.
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în timp ce șantajul presupune existența unui interval de timp între actul de constrângere și momentul la care 
victima va trebui să realizeze conduita impusă. Existența acestui interval determină o libertate de decizie din 
partea victimei, care la tâlhărie nu există, constrângerea fiind actuală şi iminentă în acest din urmă caz21. 
La șantaj, victima are libertatea (cel puțin fizică) de a adopta sau nu conduita pretinsă de autor, neexistând 
o presiune directă și iminentă asupra sa, chiar dacă din punct de vedere psihic aceasta e constrânsă și liberul 
arbitru îi e viciat. 

Acțiunea de a amenința cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare nu poate atrage incidența 
normei de la tâlhărie, pentru că nu poate fi încadrată în niciuna din noțiunile enumerate la art. 233 alin. 1 
Cod pen. (prin violențe, amenințări etc.). Chiar dacă o interpretare pur gramaticală ar putea conduce spre 
concluzia contrară, această conduită nu poate fi încadrată în cuprinsul noțiunii de amenințări pentru că acestea 
reprezintă o trimitere la art. 206 Cod pen.,22 norma de incriminare a infracțiunii de amenințare, iar fapta de a 
amenința cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii 
de amenințare, așa cum reiese din doctrină23 și cum am arătat într-o lucrare anterioară24.

 Prin urmare, în situația în care se solicită unei persoane remiterea unui bun sub amenințarea cu darea 
în vileag a unei fapte compromițătoare (e.g. denunțarea unei infracțiuni comise de aceasta), fapta va constitui 
șantaj în formă asimilată prevăzută la alin. 2 (și agravată în temeiul dispozițiilor art. 207 alin. 3 Cod pen., 
folosul solicitat fiind unul patrimonial), iar nu o infracțiune de tâlhărie, chiar dacă amenințarea cu darea în 
vileag și remiterea bunului au loc în aceeași împrejurare, nefiind aplicabil criteriul concomitenței prezentat 
supra.

 Un ultim aspect care se impune a fi analizat în acest context este dacă noțiunea de constrângere din 
cuprinsul art. 207 alin. 1 Cod pen. poate include și punerea în stare de inconştiență sau neputință de a se apăra. 

 Presupunând că putem subsuma noțiunii de constrângere acțiunea de a pune o persoană în stare de 
inconştiență sau neputință de a se apăra, trebuie analizat în ce mod se conciliază acestea cu celelalte elemente din 
structura șantajului.

 Punerea unei persoane în stare de inconştiență și pretinderea unei conduite din partea acesteia sunt 
incompatibile din punct de vedere conceptual, întrucât nu poți obliga pe cineva să adopte o conduită în timp 
ce este inconștient. Singura variantă ar fi inducerea unei stări de inconștiență unei persoane cu scopul de a nu 
face ceva, însă în această situație va fi tipică infracțiunea de lipsire de libertate. 
 Punerea unei persoane în stare de neputință de a se apăra (de exemplu, victima este legată, este drogată 
cu substanțe care îi imobilizează corpul dar o mențin conștientă etc.) necesită o analiză a posibilelor pretenții 
ale autorului într-o atare situație:
 a) Să dea. În acest caz, delimitarea între șantaj și tâlhărie se va face în funcție de criteriile enumerate în 
capitolul dedicat acestei relații. Se impune însă precizarea că în cazul în care va fi tipică fapta de șantaj, se va 
reține un concurs de infracțiuni cu lipsirea de libertate - neputând fi absorbită această din urmă infracțiune de 
șantaj. În cazul tâlhăriei, lipsirea de libertate strict necesară actului de deposedare poate fi absorbită în cuprinsul 
acesteia.
 b) Să facă/să nu facă/să sufere ceva - în împrejurări diferite de cea a acțiunii de constrângere. În cazul în 
care o persoană ar fi pusă în starea de neputință de a se apăra, iar ulterior i s-ar solicita să facă/să nu facă/să 
sufere ceva la un alt moment, s-ar putea reține un concurs de infracțiuni între lipsire de libertate (dacă această 
infracțiune este tipică) și șantaj, șantajul fiind reținut în forma amenințării (explicite sau chiar implicite) cu 
repetarea acțiunii de punere în imposibilitate de a se apăra.
 c) Să facă ceva - în aceeași împrejurare. Punerea unei persoane în stare de neputință de a se apăra cu 
scopul de a-i solicita să facă ceva în aceeași împrejurare este puțin mai dificil de imaginat, întrucât prin inducerea 
stării de neputință de apărare se afectează tocmai posibilitatea acesteia de a adopta o anumită conduită. În 

21 S. Bogdan, D.A. Şerban, Drept penal. Partea Specială. Infracțiuni contra persoanei şi contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul 
Juridic, București, 2017, p. 193.

22 M. Udroiu, Drept Penal. Partea Speciala. Ediția 3, Ed. C. H. Beck, București, 2016, p. 243.
23 M. Udroiu, op. cit., p. 108. Autorul arată că amenințarea cu o faptă păgubitoare privește doar cauzarea unui prejudiciu 

material, nu și moral.
24 D. Herinean, op. cit., p. 25 și urm.
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funcție de circumstanțele concrete ale speței, va fi tipică infracțiunea de lipsire de libertate, infracțiunea de viol 
sau chiar infracțiunea de șantaj (în concurs cu infracțiunea de lipsire de libertate) - dacă, de exemplu, autorul 
leagă victima cu scopul de a o constrânge pentru a transmite un mesaj telefonic unei alte persoane. 
 d) Să nu facă/să sufere ceva - în aceeași împrejurare. Dacă persoana vătămată este pusă în imposibilitate 
de a se apăra pentru a evita ca aceasta să adopte un comportament diferit, se va reține exclusiv infracțiunea de 
lipsire de libertate - aceasta fiind chiar definiția ei. Dacă această persoană este obligată să sufere ceva - să asiste 
la ceva neplăcut, să fie mutilată etc., se va reține infracțiunea de lipsire de libertate (formă simplă sau agravată), 
în concurs, eventual, cu celelalte infracțiuni care mai sunt comise în acea împrejurare.
 Prin urmare, noțiunea de constrângere nu poate include și acțiunea de punere în stare de inconştiență sau 
neputință de a se apăra, în aceste cazuri urmând a fi tipică, de cele mai multe ori, fapta de lipsire de libertate.

 III.5. Relaţia cu infracţiunea de viol (art. 218 Cod pen.) şi infracţiunea de agresiune sexuală (art. 
219 Cod pen.)

 Printre foloasele pe care autorul unei infracțiuni de șantaj le poate solicita se află și actele de natură 
sexuală, indiferent dacă sunt specifice infracțiunii de viol sau celei de agresiune sexuală. În continuare, dintr-o 
dorință de simplificare a limbajului, orice referință la viol va include și infracțiunea de agresiune sexuală (evident, 
cu excepția referirilor jurisprudențiale). 

 Criteriile de delimitare între șantajul în forma de bază și viol sunt asemănătoare celor de la diferențierea 
între tâlhărie și șantaj25. Conform criteriului concomitenței, dacă actul sexual este realizat în aceeași împrejurare 
cu constrângerea, se va reține infracțiunea de viol. În schimb, dacă se solicită favoruri sexuale pentru o altă 
împrejurare, fapta va constitui infracțiunea de șantaj. 

 Cum se delimitează, în schimb, violul de șantajul în forma asimilată reglementat de alin. 2 al art. 207 Cod 
pen.? Se poate considera constrângerea din cuprinsul normei de incriminare a violului a include și amenințarea 
cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare? La o primă vedere, ținând cont că șantajul în forma de bază 
are reglementată ca modalitate de acționare tot constrângerea, iar legiuitorul a înțeles să reglementeze separat 
forma asimilată doar în cadrul infracțiunii de șantaj (de unde rezultă că actualul legiuitor nu a înțeles să includă 
amenințarea cu darea în vileag în noțiunea de constrângere), din rațiuni de coerență legislativă putem considera 
că nu poate fi asimilată amenințarea cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare unui act de constrângere nici 
în textul de incriminare al infracțiunii de viol. În jurisprudență, așa cum vom arăta în continuare, părerile sunt 
împărțite.

 Într-o speță, din același raționament pe care l-am expus anterior, instanța a respins cererea inculpatului 
de a schimba încadrarea juridică din șantaj în viol, arătând următoarele: ”În ceea ce priveşte cererile privind 
schimbarea încadrării juridice, violul constituie cea mai brutală atingere adusă libertății și inviolabilității 
sexuale a persoanei fiind, aşa cum este reglementat de art. 218 Cod pen., raportul sexual, actul sexual oral sau 
anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau 
profitând de această stare, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise prin constrângere, punere 
în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, chiar dacă se poate vorbi 
despre o „constrângere” psiho-emoţională, aspect nereglementat de dispozițiile art. 218 Cod pen., dar care intră 
însă sub incidenţa disp. art. 207, respectiv infracţiunea de şantaj (s.n., D.H.), care constă în constrângerea unei 
persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, [..] pedepsele fiind diferite tocmai ţinându-se seama despre natura 
constrângerii folosite sau natura folosului ce urmăreşte a se obţine. Șantajul lezează sau este posibil să lezeze dreptul 
persoanei şantajate de a-şi manifesta voința şi de a dispune de aptitudinile sale, respectiv constrângerea unei persoane 
să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, [..] obiectul juridic special fiind unul extrem de complex, constituindu-l 
relațiile sociale referitoare la libertatea psihică a persoanei şi în mod adiacent relațiile sociale referitoare la proprietatea 
privată ori cele periclitate prin acțiunea făptuitorului de a urmări fără drept un folos, iar prin incriminarea şantajului, 
legea penală reacționează împotriva faptelor susceptibile de a îngrădi libertatea persoanei şantajate de a lua hotărâri 
şi de a dispune fără constrângere de voința sa, de acțiunile sale, de bunurile ce formează patrimoniul său.”26 

25 S. Bogdan, D.A. Şerban, op. cit., p. 194.
26 Jud. Târgu Jiu, sent. nr. 2155 din 27.09.2016, disponibilă pe www.rolii.ro, rămasă definitivă prin Decizia nr. 75/2017 din 

19.01.2017 a C. Ap. Craiova.

http://www.rolii.ro
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Prin urmare, instanța a condamnat inculpatul pentru trei infracțiuni de șantaj, constând în aceea că 
a solicitat și primit favoruri sexuale de la trei persoane de sex feminin, minore, în schimbul nedivulgării 
unor informații compromițătoare legate de comportamentul de natură sexuală avute de acestea în diverse 
împrejurări. Cu privire la actul material pentru care s-a solicitat schimbarea încadrării juridice, acesta a constat 
în chemarea uneia din persoanele vătămate pentru a remite o suma de bani în schimbul prestației inculpatului 
de a determina pe prietenul persoanei care deţinea înregistrările video, să sustragă cardul telefonului pe care 
erau stocate înregistrările27. La momentul întâlnirii și după primirea banilor, inculpatul i-a solicitat persoanei 
vătămate să întrețină relații sexuale cu el, în caz contrar urmând să sune părinții victimei să le aducă la cunoștinţă 
că există imagini video în care persoana vătămată este surprinsă în timp ce întreţinea relaţii sexuale. În urma 
stării de temere create, persoana vătămată a acceptat propunerea inculpatului și a întreținut relații sexuale cu 
acesta. Instanța a calificat, după cum am arătat supra, comportamentul inculpatului ca o infracțiune de șantaj, 
motivând că în speță suntem în prezența unui act de „constrângere” psiho-emoţională, aspect nereglementat de 
dispozițiile art. 218 Cod pen., dar care intră însă sub incidenţa disp. art. 207 Cod pen.28. 

 Fără a critica soluția instanței, întrucât aceasta îndeplinește toate exigențele principiului legalității 
incriminării și pedepsei și orice soluție contrară ar fi fost ilegală, lipsa de echitate a acesteia este evidentă. 
Primul aspect care trebuie observat este că spre deosebire de viol, șantajul nu conține o formă agravată care 
să sancționeze în mod suplimentar săvârșirea faptei împotriva unui minor (și nici celelalte forme agravate 
reglementate la art. 218 alin. 2 Cod pen.). Ținând cont de această diferență și aplicând principiul pe care l-a 
aplicat instanța în speța de mai sus, se ajunge la următoarea situație: 
 - fapta lui X, de a-i solicita lui Y, minoră în vârstă de 15 ani, să întrețină un act sexual cu acesta, 
amenințând-o cu exercitarea de violențe în cazul refuzului, urmată de raportul sexual efectiv, constituie 
infracțiunea de viol în formă agravată prevăzută de art. 218 alin. 2 lit. c raportat la art. 218 alin. 1 Cod pen., 
pedepsită cu închisoare de la 5-12 ani.
 - fapta aceluiași X, de a-i solicita lui Y, minoră în vârstă de 15 ani, să întrețină un act sexual cu acesta, 
amenințând-o cu informarea părinților ei despre faptul că aceasta are un iubit, urmată de raportul sexual 
efectiv, constituie infracțiunea de șantaj în formă asimilată prevăzută de art. 207 alin. 2 Cod pen., pedepsită cu 
închisoare de la 1-5 ani. 
 Observăm așadar ca există un tratament sancționator foarte diferit (limita minimă din primul caz fiind 
egală cu limita maximă din al doilea caz) pentru fapte similare, diferența fiind dată doar de modalitatea în care 
a înțeles autorul să prezinte opțiunile, fiind greu de imaginat că fapta celui care nu amenință cu exercitarea de 
violențe este mult mai puțin gravă decât a celuilalt. Observând această neomogenitate și inechitate provocată 
de aplicarea judicioasă a normelor de incriminare, ajungem la concluzia existenței unei necorelări legislative. 
Căutând sursa acesteia, observăm că prin adoptarea Noului Cod penal s-a eliminat mențiunea prin violență 
sau amenințare din cuprinsul incriminării șantajului în forma de bază29. Astfel, probabil din dorința de a lărgi 
domeniul de aplicare al șantajului, legiuitorul a păstrat doar termenul de constrângere. La acest moment, 
legiuitorul ar fi putut să reunească forma asimilată a șantajului cu norma de bază, oferind termenului de 
constrângere o definiție legală (de exemplu, în Partea Generală a Codului penal) care să includă și amenințarea 
cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare. 

Legiuitorul a preferat păstrarea formei asimilate într-o incriminare distinctă, înțelegând astfel să o 
incrimineze expres și distinct, neținând cont, însă, de faptul că noțiunea de constrângere este regăsită și în 
cuprinsul incriminării violului, iar cerințele specifice legalității incriminării, autonomiei normative a dreptului 
penal și coerenței exprimării legislative impun ca o noțiune folosită într-o normă de incriminare să aibă același 
sens în toate normele de incriminare. Or, prin incriminarea ca forma asimilată a alin. 2 al art. 207 Cod pen., se 
ajunge în situația în care amenințarea cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare este exclusă din noțiunea 

27 Raportat la încadrarea acestui tip de conduită, vom analiza infra, în secțiunea dedicată relației cu infracțiunea de trafic de 
influență.

28 Jud. Târgu Jiu, sent. nr. 2155 din 27.09.2016, disponibilă pe www.rolii.ro.
29 În Codul penal anterior, forma de bază a șantajului era definită ca fiind „Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau 

ameninţare (s.n., D.H.), să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru 
sine sau pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.
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de constrângere și, în consecință, nu poate sta la baza comiterii infracțiunii de viol, cu consecința reținerii unei 
infracțiuni de șantaj în formă asimilată în toate cazurile în care se obțin foloase sexuale printr-o astfel de 
conduită, ajungându-se la situații inechitabile cum au fost prezentate supra. 

 Astfel, soluția instanței arătată mai sus poate fi criticată doar utilizând argumente de echitate, nu și 
de legalitate, întrucât aceasta este corectă din punct de vedere al unui raționament logico-juridic strict. Se 
impune, prin urmare, o intervenție legislativă care să clarifice problema, introducând acțiunea specifică formei 
asimilate și în cazul infracțiunii de viol, extinzând astfel enumerarea limitativă30 a modalităților de săvârșire 
a acestei infracțiuni sau prin renunțarea la forma asimilată a infracțiunii de șantaj și definirea termenului de 
constrângere în Partea generală a Codului - soluție care însă ar putea crea alte probleme, definițiile legale nefiind 
întotdeauna caracterizate de o înaltă precizie.

 Ce se întâmplă în situația în care, după comiterea unei fapte de viol, autorul îi solicită victimei ca aceasta 
să se întoarcă și săptămâna următoare, pentru a întreține din nou un raport sexual, reiterând amenințarea cu 
care a constrâns-o și la primul act sexual? Consider că în această ipoteză se va reține în concurs o fapta de 
viol împreună cu o faptă de șantaj, întrucât nu s-ar putea reține o formă continuată (fiind vorba de infracțiuni 
diferite, astfel încât nu este îndeplinit criteriul omogenității juridice), la al doilea act sexual victima având 
libertatea de a nu se mai întoarce.

 Într-o cauză31, inculpatul a fost condamnat pentru un concurs de infracțiuni între șantaj și viol, instanța 
reținând, în esență că faptele inculpatului care prin constrângerea morală a persoanei vătămate în vârstă de 14 
ani, pe care a amenințat-o cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare pentru ea, respectiv cu postarea pe 
internet a unei înregistrări video stocată pe un CD aflat în posesia sa, conținând imagini cu minora în timp 
ce întreținea un raport sexual cu fostul prieten, a întreținut cu aceasta un raport sexual normal în locuința sa, 
întrunesc sub aspectul laturii obiective elementele constitutive ale infracțiunilor de șantaj și viol prevăzute și 
pedepsite de art. art. 194 alin. 1 și 2 din Cod pen. anterior și art. 197 alin. 1 din Cod pen. anterior. În această 
cauză, inculpatul, amenințând persoana vătămată cu publicarea pe Internet a videoclipului în a cărui posesie 
pretindea că se află, i-a solicitat acesteia să se deplaseze la locuința lui pentru a îi preda suportul optic de tip 
CD care conținea înregistrarea. În aceste circumstanțe, persoana vătămată s-a prezentat la locuința inculpatului 
unde, deși acesta îi spusese că pentru simpla prezentare în acel loc îi va da CD-ul, a amenințat-o că în situația 
în care nu va întreține un raport sexual cu el va publica înregistrarea. Persoana vătămată, constrânsă prin 
această amenințare, a acceptat să întrețină un raport sexual cu inculpatul. Ulterior, având în vedere că acesta i-a 
înmânat un CD care nu conținea vreo înregistrare, a contactat inculpatul, solicitându-i din nou să îi dea CD-
ul. De asemenea, un prieten al persoanei vătămate a contactat inculpatul, care i-a transmis că îi va da CD-ul 
persoanei vătămate dacă va mai întreține un raport sexual cu el sau dacă îi va oferi 150 euro.

În această speță, observăm existența a trei momente. Primul moment, la care inculpatul solicită victimei 
să se deplaseze la locuința acestuia, urmat imediat de momentul al doilea, în care inculpatul obține favorurile 
sexuale și momentul trei - solicitarea alternativă a inculpatului: favoruri sexuale sau 150 euro. Prin urmare, 
au existat trei solicitări: deplasarea la locuința autorului, întreținerea unui raport sexual cu acesta și solicitarea 
ulterioară, alternativă, a unui nou raport sexual sau a plății sumei respective de bani. Cu toate acestea, autorul a 
fost condamnat doar pentru două infracțiuni, o infracțiune de viol - pentru raportul sexual și o infracțiune de 
șantaj - pentru solicitarea alternativă transmisă victimei prin intermediul prietenului acesteia32. 

Mai trebuie observat că, în speța de față, persoana vătămată s-a deplasat la locuința inculpatului fără 
voința sa și doar din cauza amenințării cu publicarea videoclipului, astfel încât simpla deplasare a acesteia 
constituie o conduită (de a face) care a fost provocată de autor prin amenințarea cu darea în vileag, întrunind 
astfel elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj. Un argument pentru care instanța este posibil să 
nu fi reținut și această acțiune ca un act de executare distinct la infracțiunea de șantaj este inexistența unui 

30 Prevăzute la art. 218 alin. 1 Cod pen. „prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau 
profitând de această stare”.

31 Jud. Fălticeni, sent. nr. 577/2014 din 20.10.2014, disponibilă pe www.rolii.ro, rămasă definitivă prin respingerea apelului 
prin dec. nr. 426/2015 din 25.05.2015 a C. Ap. Suceava.

32 Prietenul victimei a formulat, la rândul lui, plângere pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, însă cauza a fost clasată raportat 
la această infracțiune, motivându-se că lipsește un element de tipicitate întrucât amenințarea nu vizează persoana acestuia sau un 
membru de familie al acestuia.
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folos determinat pentru inculpat. Însă, așa cum am arătat și cu altă ocazie33, având în vedere că incriminarea 
infracțiunii de șantaj protejează libertatea psihică și liberul arbitru al persoanei vătămate, este suficient ca 
folosul (nepatrimonial) să fie determinabil, acesta putând fi reprezentat de o simplă satisfacție cauzată de 
prezența persoanei vătămate obținută de inculpat. Cu toate acestea, din rațiuni ce țin de stricta legalitate a 
incriminării, o astfel de interpretare ar putea contraveni principiului legalității incriminării și pedepsei (art. 1 
Cod pen.) întrucât textul prevede în mod expres necesitatea urmăririi unui folos nepatrimonial. Dincolo de 
aceste argumente, consider că prin interpretarea teleologică a textului raportat la capitolul în care e situată 
infracțiunea și, implicit, la valoarea socială protejată, soluția corectă în astfel de cazuri ar fi reținerea unei acțiuni 
distincte de șantaj care, în speța analizată, ar fi condus la reținerea unei fapte de viol în concurs cu o faptă de 
șantaj în formă continuată.

 III.6. Relaţia cu infracţiunea de hărțuire sexuală (art. 223 alin. 1 Cod pen.)
 La art. 223 alin. 1 Cod pen. este incriminată hărțuirea sexuală, definită ca „Pretinderea în mod repetat 

de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a 
fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare”. Scopul acestei incriminări este protejarea relațiilor normale 
de muncă și protejarea persoanelor care, din cauza acestor raporturi de muncă, în cazul hărțuirii pe verticală 
descendentă (i.e. persoana vătămată se poate gândi că va suporta anumite consecințe - concediere, diminuarea 
salariului, transferarea pe alt departament etc., în cazul în care nu se supune cerințelor autorului). Valoarea 
socială protejată prin această incriminare este libertatea sexuală a persoanelor aflate în relații de muncă34.

Pretinderea de favoruri de natură sexuală poate întruni, așa cum am arătat deja supra, și elementele de 
tipicitate ale infracțiuni de șantaj, astfel încât se pot ivi situații în care sunt întrunite elementele constitutive 
ale ambelor infracțiuni.

Comparând cele două infracțiuni, se pot observa trei elemente de diferențiere principale. În primul rând, 
deși hărțuirea sexuală nu are un subiect activ sau pasiv special, aceasta poate fi săvârşită doar în cadrul unor 
relații de muncă sau similare. Apoi, este important de subliniat că hărțuirea sexuală este o infracțiune de 
obicei35, cerându-se ca pretinderea să aibă loc în mod repetat. Al treilea element de diferențiere este faptul că în 
cazul hărțuirii morale pretinderea favorurilor de natură sexuală nu este însoțită de un act de constrângere/
amenințare cu darea în vileag a unei informații compromițătoare. Un ultim criteriu, care în practică își va 
găsi deseori utilitatea, este necesitatea unei plângeri prealabile în cazul infracțiunii de hărțuire sexuală. 

Delimitarea între cele două infracțiuni se va face, în consecință, în funcție de diferențele prezentate 
anterior. Trebuie însă precizat că pot exista situații în care delimitarea nu poate fi făcută strict pe baza criteriilor 
de diferențiere.

De exemplu, în cazul în care o persoană pretinde în mod repetat favoruri de natură sexuală de la 
un coleg de muncă, consolidând aceste pretinderi cu acte de constrângere/amenințare cu dare în vileag, ar 
fi tipice atât fapta de șantaj în formă continuată, cât și fapta de hărțuire sexuală (presupunând că au existat 
suficiente propuneri pentru îndeplinirea caracterului repetat al pretinderii). Care este soluția corectă în acest 
caz? Concursul ideal sau reținerea exclusiv a infracțiunii de șantaj, fiind infracțiunea mai gravă?

Deși am putea fi tentați să reținem doar infracțiunea de șantaj, această soluție nu poate fi justificată 
utilizând argumente legale. Textul de incriminare al hărțuirii sexuale nu exclude utilizarea unor constrângeri 
pentru consolidarea pretinderii și nici nu există o clauză de subsidiaritate în cazul acestei incriminări. Totuși, 
persoana vătămată are dreptul de opțiune cu privire la formularea sau nu a plângerii prealabile pentru 
sancționarea acestei infracțiuni.

În situația în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă cu privire la infracțiunea de hărțuire 
sexuală și organele de urmărire penală, în timpul cercetărilor, descoperă acțiuni tipice specifice infracțiunii de 
șantaj, acestea vor fi obligate, conform art. 5 si art. 7 Cod proc. pen. să se sesizeze din oficiu și să dispună 
extinderea acțiunii penale și cu privire la infracțiunea de șantaj.

Raportat la valorile sociale ocrotite (libertatea psihică - liberul arbitru și libertatea sexuală la locul de 

33 D. Herinean, op. cit.,  p. 25 și urm.
34 V. Cioclei, op. cit., p. 208.
35 V. Cioclei, op. cit., p. 209.
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muncă), soluția care pare a se impune este concursul ideal, neputând susține că ne aflăm în niciunul din cazurile 
de absorbție naturală sau legală a hărțuirii sexuale în infracțiunea de șantaj. De asemenea, chiar dacă șantajul 
este o infracțiune complexă, nu este îndeplinit criteriul caracterului determinabil al absorbției36. 

A fortiori, soluția concursului de infracțiuni se impune și în situația în care, după solicitări repetate de 
favoruri sexuale în cadrul unui raport de muncă, autorul consolidează solicitarea adresând și o amenințare 
persoanei vătămate, devenind astfel tipică fapta de șantaj.

În concluzie, se va reține soluția concursului de infracțiuni în situația în care sunt întrunite elementele de 
tipicitate ale ambelor infracțiuni și persoana vătămată formulează plângere prealabilă cu privire la infracțiunea 
de hărțuire sexuală. 

 III.7. Relaţia cu infracţiune de înşelăciune (art. 244 Cod pen.)
 Art. 244 alin. 1 Cod pen. incriminează „Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată 

a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un 
folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă”. În aparență, diferența între cele două infracțiuni e cât se 
poate de clară, nepunându-se problema posibilității încadrării unei fapte în ambele texte de incriminare. Însă, 
practica judiciară are aptitudinea de a aduce în discuție probleme surprinzătoare.

 Prima mențiune care trebuie făcută este faptul că în cadrul prezentei analize comparăm doar forma 
agravată a șantajului (art. 207 alin. 3 Cod pen. raportat la alin. 1) cu înșelăciunea, întrucât înșelăciunea este 
o infracțiune contra patrimoniului conform Capitolului din Codul penal în care este regăsită, iar tipicitatea 
faptei prevede necesitatea săvârșirii faptei în scopul de a obține un folos patrimonial. Un alt aspect care trebuie 
subliniat este caracterul injust al folosului care trebuie urmărit la înșelăciune, în timp ce prin infracțiunea de 
șantaj poate fi urmărită și dobândirea unui folos just37. De asemenea, tipicitatea înșelăciunii este condiționată 
de producerea unei pagube, această infracțiune fiind incriminată însă și în forma tentativei (art. 248 Cod pen.). 
Mai mult decât atât, șantajul comis în forma constrângerii prin utilizarea de violențe nu poate fi, în niciun caz, 
confundat cu infracțiunea de înșelăciune. Criteriile menționate în acest paragraf trebuie avute în vedere într-o 
analiză prealabilă în oricare dintre spețele întâlnite în care există dubii cu privire la încadrarea juridică a faptei.

Într-o cauză ca pe care o apreciem ca fiind interesantă38, inculpatul amenința victimele, două persoane 
în vârstă care locuiau în același sat cu el, cu diferite „rele şi nenorociri ce urmau să se abată asupra lor şi familiei 
lor ca urmare a intervenției unor forțe oculte pe care inculpatul spunea că le controlează”. Cu scopul dovedirii celor 
afirmate, inculpatul recurgea la diferite strategii, de exemplu se deplasa la locuința uneia dintre victime însoțit 
de un băiat de 12 ani, care se urca în podul casei și care emitea diverse zgomote la momentele la care inculpatul 
rostea amenințări cu referire la forțe supranaturale, cu scopul de a dovedi victimei că într-adevăr are control 
asupra acestora. Alte metodă folosită era apelarea victimelor cu număr ascuns, prezentându-se ca fiind „Pârlea” 
(regionalism uzitat cu înțelesul de „diavol”), solicitându-le persoanelor vătămate să ofere inculpatului banii. 
Ba mai mult, chiar modul în care inculpatul solicita predarea banilor „într-o sticlă cu urină și cenușă” sugera 
implicarea unor forțe oculte. 

Prima instanță, l-a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de șantaj în concurs real, ca 
mai apoi, Curtea de Apel să schimbe încadrarea și să îl condamne pentru 3 fapte de înșelăciune. În motivare, 
prima instanță arată că „la stabilirea aptitudinii amenințării de a alarma, trebuie să se țină seama de persoana 
celui amenințat, de calitățile sale subiective, de gradul său de instruire, de starea psihică în care s-a găsit la momentul 
săvârşirii faptei, deoarece în funcție de aceste împrejurări o amenințare poate fi susceptibilă de a alarma o persoană 
sau de a nu avea un astfel de efect asupra altei persoane [..] În determinarea caracterului amenințării (ca acțiune 
a elementului material al infracțiunii de şantaj) trebuie remarcat că inculpatul s-a folosit de o strategie bine pusă la 
punct pentru a insufla părților civile faptul că deține într-adevăr un control asupra forțelor oculte şi s-a folosit totodată 

36 F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., Vol. II,  p. 64 și urm.
37 S. Bogdan, op. cit., p. 151; V. Cioclei, op. cit., p. 141; Gh. Mateuț, op. cit., p. 233; T. Toader, op. cit., p. 116; Totuși, în doctrină 

este și opinia contrară, conform căreia și folosul, nu doar modul de obținere, trebuie să fie injust. Pentru această a doua opinie, a se 
vedea V. Dongoroz, Explicații teoretice ale Codului Penal Român, vol. III, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 
1971, p. 327; V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca ș.a., op.cit., p. 117; T. Vasiliu, D. Pavel, ș.a., Codul Penal al Republicii Socialiste 
România comentat şi adnotat: Partea specială. Vol. 1, Ed. Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 194.

38 C. Ap. Târgu Mureș, dec. nr. 13A din 14.01.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
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de vârsta acestora, de gradul redus de instruire şi cultură, de credințele din mediul în care trăiesc pentru a le determina 
să creadă că amenințările sale se puteau cu adevărat produce [..] De altfel, este evident că cele două părți civile au 
crezut cele spuse de inculpat şi s-au şi temut de eventuala producere a relelor cu care au fost amenințate din moment ce 
de mai multe ori au oferit sume de bani inculpatului pentru a evita producerea acestora.”39 

În apel, instanța argumentează următoarele: „Instanța de apel înțelege, totuşi, să pună între ghilimele sintagma 
(„amenințări cu acte de violență”- n.n.), ceea ce prima instanță nu a făcut, fiindcă autorul sau autorii violențelor 
ar fi fost unul sau mai mulți demoni. Inculpatul se prezenta pe de o parte ca singurul obstacol între victime şi ororile 
pe care aceşti demoni erau gata să le dezlănțuie asupra lor, iar pe de altă parte le transmitea victimelor mesajele lor 
amenințătoare, atât ca mandatar cât şi, la telefon, dându-se drept unul dintre ei. Inculpatul se declara gata fie să refuze 
victimelor protecția sa magică, fie chiar să sugereze asociaților săi demonici să le atace pe victime, toate acestea dacă nu 
este plătit. Ca urmare, victimele au plătit.

În sensul ei propriu, amenințarea trebuie să se refere la o infracțiune sau la o faptă păgubitoare, după cum 
reiese din dispozițiile art. 206 Cod pen. Aptitudinea de a alarma este o condiție a laturii obiective a amenințării. 
Elementul ei material constă în menționarea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare. 

Pentru a se putea afirma în cauză existența amenințării, ca element component al infracțiunii de şantaj, trebuie 
în mod necesar să se dea răspuns afirmativ la întrebările, 1), dacă există demoni, şi 2), dacă acțiunea lor poate fi una 
materială - concretizată în fapte, în mod concret unele de violență. Or, nu este rolul, nici al Judecătoriei Reghin şi nici 
al oricărei instanțe, de a  rezolva astfel într-un proces penal, eventual cu autoritate de lucru judecat, aceste dileme. 

De altfel, considerentele primei instanțe se sprijină mai degrabă pe starea subiectivă a victimelor decât pe 
realitatea amenințărilor. Părțile civile l-ar fi crezut pe inculpat capabil să   le retragă protecția lui magică, ceea ce 
le-a alarmat într-atât, încât i-au plătit sumele de bani. Duşi până la capătul raționamentului, termenii utilizați de 
prima instanță conduc la o soluție diferită de cea la care aceasta a ajuns, şi anume la reținerea  faptei de inducere în 
eroare a victimelor prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase – cu alte cuvinte la reținerea infracțiunii 
de înșelăciune. Desigur, pusă în acești termeni, și această soluție ar putea risca să se afunde în terenul nesigur al 
declarării caracterului mincinos al unei credințe de natură religioasă. Instanța de apel o preferă totuși, pentru 
că manoperele inculpatului au, în mod obiectiv, aspectul unor fapte de inducere în eroare – apelarea părților 
civile sub o „identitate” falsă, utilizarea copilului menționat de prima instanță pentru producerea de tropăituri 
și diverse zgomote etc.”40

După cum se poate observa în cele prezentate mai sus, discuția este extrem de interesantă, mai ales 
în contextul motivărilor redactate de instanțele de judecată. Fără a duce discuția dincolo de limitele sferei 
dreptului penal și fără a analiza cele cerute de Curtea de Apel, considerăm, totuși, ca fiind corectă soluția primei 
instanțe. Amenințarea întrebuințată de către inculpat este una cu violență, textul de incriminare nestabilind 
o condiție ca violența să fie săvârșită, în mod necesar, de către aceeași persoană care formulează amenințările. 
Pentru a fi tipică, amenințarea trebuie să aibă aptitudinea de a produce o stare de temere de natură să alarmeze 
persoana vătămată41. Astfel, ținând cont de circumstanțele personale ale victimelor (bătrâni, locuitori în mediul 
rural, oameni religioși, cu credințe puternice în forțe supranaturale) și coroborând cu mijloacele de convingere 
elaborate uzitate de către inculpat, putem deduce că libertatea psihică și liberul arbitru al persoanelor vătămate 
au fost lezate, acestea oferind banii de frica represaliilor forțelor supranaturale despre care ele credeau că există 
și că inculpatul le controlează. Din datele speței rezultă că persoanele vătămate au oferit inculpatului banii 
ghidați de frică, iar nu din eroare, cum este necesar pentru a fi tipică fapta de înșelăciune. 

În aceeași ordine de idei, un făptuitor cu o statură fizică impresionantă ar putea amenința orice persoană 
cu exercitarea de violențe și să îi producă acesteia o stare serioasă de temere, chiar dacă în concret făptuitorul 
suferă de o boală care îl face să nu poată lovi fără să sufere și el repercusiuni grave, cum ar fi osteoporoza. Ce 
am dorit să subliniez prin acest exemplu este că atât în cazul amenințărilor de la art. 206 Cod pen., cât și a 
celor cuprinse în conținutul noțiunii de constrângere nu este necesar că autorul să poată, în mod concret, 
să săvârșească faptele cu care amenință, fiind suficient să existe o aparență că acesta ar putea realiza ceea ce 
pretinde, atâta timp cât persoanei vătămate i se imprimă o stare de temere.

39 C. Ap. Târgu Mureș, dec. nr. 13A din 14.01.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 
40 C. Ap. Târgu Mureș, dec. nr. 13A din 14.01.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
41 V. Cioclei, op. cit., p. 135.
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 În plus, pentru a reține ca fiind tipică înșelăciunea, ar trebui discutat în ce măsură o persoană este 
capabilă să dețină un control concret asupra forțelor supranaturale, întrucât inducerea în eroare ar trebui să 
constea în prezentarea unei fapte adevărate ca mincinoasă sau a unei fapte mincinoase ca adevărată42. Or, 
cine se poate pronunța cu privire la caracterul real sau mincinos al afirmațiilor inculpatului? Soluția instanței 
de apel contravine chiar argumentului oferit în cuprinsul Deciziei sale - că nicio instanță nu poate stabili, cu 
autoritate de lucru judecat, dacă acțiunea forțelor supranaturale poate fi una materială, concretizată în fapte, în 
mod concret unele de violență - întrucât stabilește că inculpatul a prezentat ca reale unele afirmații mincinoase 
(respectiv deținerea controlului asupra acțiunilor demonilor), pronunțându-se astfel, cu autoritate de lucru 
judecat (sic!), asupra imposibilității deținerii controlului asupra forțelor supranaturale în respectiva speță.

 Într-o altă speță care merită menționată, inculpatul care a găsit întâmplător portofelul pierdut de către 
persoana vătămată a decis să obțină de la aceasta o sumă de bani pentru a-i returna portofelul care conținea 
documentele de identitate ale acesteia și suma de 22 de lei. Inculpatul a contactat telefonic persoana vătămată, 
comunicându-i că portofelul ei a fost găsit de către o cunoștință a sa cu probleme psihice, care amenință că în 
cazul în care nu va primi 800 lei va distruge toate documentele de identitate din portofel. Instanța a reținut în 
sarcina inculpatului infracțiunea de șantaj43. Deși considerăm că instanța a reținut în mod corect infracțiunea și 
nu a menționat în cuprinsul hotărârii posibilitatea ca fapta să constituie infracțiunea de înșelăciune, observăm 
că fapta inculpatului se aseamănă, într-o oarecare măsură, cu cea prezentată în speța anterioară. 

Astfel, fapta autorului poate fi interpretată în sensul că presupune o prezentare ca adevărată a unei fapte 
mincinoase, anume a faptului că o altă persoană, bolnavă psihic, ar fi găsit portofelul. Astfel, inculpatul a indus 
în eroare persoana vătămată. Cu toate acestea, așa cum a reținut și instanța în mod corect în speță, inculpatul 
i-a creat persoanei vătămate o stare de temere că documentele sale vor fi distruse, iar această stare de temere 
a determinat-o pe victimă să acționeze altfel decât și-ar fi dorit,  lezându-i liberul arbitru. Esențială pentru 
victimă era distrugerea documentelor, fiindu-i indiferentă persoana care urma să le distrugă. Deși a existat 
o inducere în eroare, aceasta nu a vizat elementul esențial, care a dus la constrângerea victimei, ci un detaliu 
auxiliar, suplimentar (persoana care a găsit portofelul și care intenționa să distrugă documentele).

Prin urmare, din această analiză jurisprudențială putem sintetiza faptul că, atunci când există o formă de 
amenințare din partea autorului la adresa persoanei vătămate, amenințare care provoacă o stare de temere la 
nivelul psihologic al victimei și care o determină să satisfacă pretențiile autorului (indiferent dacă amenințarea 
vizează o faptă reală sau imaginară, o faptă foarte probabilă sau o faptă pe care unii ar considera-o imposibilă, 
interesând aptitudinea acesteia de a genera o temere persoanei căreia îi este adresată44) se va reține tipicitatea 
faptei de șantaj. Această soluție este susținută și de faptul că la momentul la care se formulează o amenințare, 
această faptă se consumă - trebuind sancționată. Şantajul absoarbe amenințarea în virtutea caracterului de 
infracțiune complexă, însă înșelăciunea nu are aptitudinea de a absorbi amenințarea - fiind infracțiuni care 
protejează valori sociale diferite.

Deși în cazul în care se amenință cu săvârșirea unei fapte și ulterior se comite respectiva faptă în acea 
împrejurare se va reține, de regulă, doar fapta mai gravă, amenințarea cu actul de executare fiind absorbită 
în actul de executare efectiv, trebuie observat că înșelăciunea și amenințarea cu săvârșirea unei infracțiuni de 
înșelăciune sunt incompatibile din punct de vedere conceptual, o amenințare cu inducerea în eroare făcând, de 
fapt, aproape imposibilă orice încercare ulterioare de inducere în eroare.

Astfel, în concluzie, în toate cazurile în care va exista o acțiune de constrângere - persoana vătămată 
acționând sub imperiul acestei constrângeri - se va reține fapta de șantaj, iar când există o acțiune de inducere 
în eroare - persoana vătămată acționând voluntar, însă ghidată de o falsă motivație, care i-a fost imprimată de 
făptuitor prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau prin prezentarea ca mincinoasă a unei fapte 
adevărate, se va reține în sarcina acestuia o infracțiune de înșelăciune.

În ceea ce privește forma asimilată a șantajului, o oarecare suprapunere ar putea exista în momentul în 
care autorul induce în eroare persoana vătămată cu privire la cunoașterea anumitor aspecte compromițătoare 
cu privire la viața acesteia. În acest caz, autorul ar prezenta ca adevărată o faptă mincinoasă, încercând să 

42 S. Bogdan, op. cit., pag. 259.
43 Jud. Baia Mare, sent. nr. 2533 din 10.11.2014, disponibilă pe www.rolii.ro.
44 V. Cioclei, op. cit., p. 135.
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determine victima la o anumită conduită. Distincția însă va fi facilă întrucât șantajul în forma asimilată permite 
și utilizarea unor informații neadevărate ca obiect al amenințării cu darea în vileag, astfel încât textul nu cere 
autorului să posede nicio informație concretă. Astfel, chiar dacă autorul induce în eroare persoana vătămată 
cu privire la existența informației sau a conținutului ei, acest aspect nu va afecta tipicitatea infracțiunii de 
șantaj, starea de temere existând la nivelul acesteia din urmă, fiindu-i astfel lezat liberul arbitru și dreptul la 
autodeterminare.

 III.8. Relaţia cu infracţiunea privind exploatarea patrimonială a persoanei vulnerabile (art. 247 
Cod pen.)

 La art. 247 Cod pen. sunt incriminate, în alineatele 1 și 2, două infracțiuni distincte, reunite sub aceeași 
denumire marginală „Exploatarea patrimonială a persoanei vulnerabile”. În acest context vom analiza doar relația 
șantajului cu alin. 2 al art. 247 Cod pen., care incriminează forma asimilată, respectiv „Punerea unei persoane în 
stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe psihoactive în scopul de a o 
determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să renunţe la un drept, dacă 
s-a produs o pagubă”.

 După cum se observă, textul impune un scop special, care se poate cu ușurință subsuma scopului prevăzut 
pentru infracțiunea de șantaj în formă agravată (în scopul dobândirii unui folos patrimonial), prevăzută la art. 
207 alin. 3 cu trimitere la art. 207 alin. 1 Cod pen. Pentru a vedea dacă cele două infracțiuni se pot suprapune, 
trebuie analizat dacă punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicații cu 
alcool sau cu substanțe psihoactive ar putea fi inclusă în noțiunea de constrângere în accepțiunea utilizată în norma 
de incriminare a șantajului. 

 Analizând sistematic prevederile Cod pen., în norma de incriminare a violului textul prevede ca 
modalitate de comitere actul sexual „săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa sau profitând de această stare”. Astfel, textul delimitează constrângerea, care apare și în tipicitatea 
șantajului, de punerea în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voința. Această din urmă sintagmă 
constituie o stare aflată în vecinătatea celei de vădită vulnerabilitate a unei persoane care a fost provocată 
printr-o intoxicație cu alcool sau substanțe psihoactive, fiind de fapt „următorul pas”. Imposibilitatea de a se 
apăra echivalează cu o imposibilitate fizică de a opune rezistență45, în timp ce imposibilitatea de a-și exprima 
voința presupune o stare psiho-fiziologică a victimei care o pune pe aceasta în situația de a nu își putea da 
seama de ceea ce se petrece46, neputând reacționa în baza propriilor simțiri. Caracteristic acestor imposibilități 
în cazul infracțiunii de viol este că autorul nu exercită o constrângere fizică sau morală asupra victimei, ci 
creează sau profită de o stare de vulnerabilitate a acesteia47, această stare putând fi cauzată de un terț sau 
chiar de către victimă (de exemplu, în situația în care victima consumă în mod voluntar prea mult alcool sau 
substanțe psihoactive). 

Observăm că textul de la viol distinge în mod expres între constrângere și punerea victimei într-o stare 
de imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința, pentru ca ulterior autorul să profite de acea stare. 
Cu toate acestea, în cazul stării de vădită vulnerabilitate, persoana vătămată are o doză de libertate de decizie 
și de conștientă, astfel încât nu poate fi încadrată în noțiunea de imposibilitate de a se apăra sau exprima voința.  

Un alt aspect care trebuie avut în vedere este modalitatea de incriminare a infracțiunii de tâlhărie, care 
prevede ca modalități de săvârșire „întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de 
inconştienţă sau neputinţă de a se apăra”. Or, așa cum am arătat supra, în secțiunea dedicată relației cu această din 
urmă infracțiune, punerea victimei în stare de inconstiență sau neputință de a se apăra nu poate fi subsumată, 
de lege lata, noțiunii de constrângere în sensul art. 207 alin. 1 Cod pen. Prin urmare, actul de executare al acestei 
infracțiuni nu se poate suprapune peste cel al unei infracțiuni de șantaj.

Pe de alta parte, trebuie observat că spre deosebire de tâlhărie și viol, în cazul infracțiunii de Exploatare 
patrimonială a persoanei vulnerabile - forma asimilată, victimei trebuie să îi fie provocată o stare de vădită 
vulnerabilitate - nu o stare de inconștiență sau imposibilitate de a se apăra, de esența acestei infracțiuni fiind 

45 S. Bogdan, D.A. Şerban, op.cit., p. 232.
46 V. Dobrinoiu în V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, ș.a., op. cit., p. 170.
47 Idem.
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faptul că victima consimte la solicitarea autorului în mod aparent voluntar, neexistând o constrângere propriu-
zisă. Tocmai de aceea legiuitorul a ales să incrimineze în mod distinct această conduită - care, din punct de 
vedere al limitelor de pedeapsă, are aceeași gravitate precum șantajul în formă agravată - întrucât această 
conduită nu putea fi încadrată pe tipicitatea infracțiunii clasice de șantaj fără a extinde în mod nelegal înțelesul 
termenului de constrângere din norma de incriminare a acestuia. Dacă legiuitorul ar fi dorit să includă și această 
acțiune în noțiunea de constrângere, incriminarea în mod distinct ar fi fost inutilă, întrucât conduita prevăzută 
s-ar fi suprapus în mod perfect pe infracțiunea de șantaj.

O ultimă precizare care trebuie făcută în contextul actual este faptul că această infracțiune, spre deosebire 
de șantaj, este una de rezultat, textul impunând condiția producerii unei pagube, lucru care stă la baza includerii 
acestei infracțiuni în capitolul Infracțiunilor contra patrimoniului. 
 Cu privire la scopul care poate fi urmărit prin cele două infracțiuni, observăm că scopul special al 
infracțiunii de la art. 247 alin. 2 Cod pen. poate fi inclus în scopul special al șantajului în formă agravată, 
urmărindu-se practic obținerea în mod injust a unui folos patrimonial. Astfel, în cazul în care se acționează cu 
scopul special prevăzut la art. 247 alin. 2 Cod pen. dar se exercită o acțiune de constrângere, iar nu de punere a 
victimei în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe psihoactive, se 
poate reține, fără a exista probleme, infracțiunea de șantaj.

În concluzie, datorită diferențelor dintre cele două infracțiuni care au fost prezentate, putem afirma că 
cele două texte de incriminare nu se pot suprapune în mod efectiv, întrucât actul de executare al infracțiunii 
de Exploatare patrimonială a persoanei vulnerabile în formă asimilată este diferit de cel al șantajului. Trebuie 
remarcat că, în antiteză cu cele prezentate în paragraful anterior, dacă autorul pune victima în stare de vădită 
vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe psihoactive (iar nu in imposibilitate de a 
se apăra - caz în care va fi incident textul de la lipsire de libertate) solicitând însă altceva decât să consimtă la 
constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să renunţe la un drept, fapta nu va putea fi încadrată 
nici ca șantaj, nici ca viol, aceasta nefiind o acțiune de constrângere în viziunea legiuitorului, fapta rămânând 
astfel în afara domeniului de aplicare al legii penale.

 III.9. Relaţia cu infracţiunea de ultraj (art. 257 Cod pen.) şi infracţiunea de ultraj judiciar (art. 279 
Cod pen.)

 Relația șantajului de la art. 207 Cod pen. cu aceste infracțiuni este una extrem de clară: atât ultrajul cât 
și ultrajul judiciar, în formele prevăzute la alin. 2, 3, 4 ale acestor articole pot fi forme agravate de șantaj, fiind 
norme de trimitere către orice infracțiune48. Astfel, când subiectul pasiv este una din persoanele a căror protejare 
se urmărește prin aceste incriminări, vor fi incidente doar ultrajul respectiv ultrajul judiciar.

 O discuție interesantă ar fi însă relația dintre ultraj în forma prevăzută la alin. 2 sau alin.4/ ultrajul 
judiciar în forma de la alin. 2 cu forma agravată de șantaj din Legea 78/2000 în cazurile în care fapta este 
săvârșită împotriva uneia din persoanele prevăzute de această lege. 

 La alin. 2 al art. 257 Cod pen. se incriminează (2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar 
public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de 
intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută 
de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, iar la alin. 4 se sancționează aceeași 
faptă săvârșită împotriva unui polițist sau jandarm. Alin. 2 al art. 279 Cod pen. prevede că (2) Săvârşirea unei 
infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de 
răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru 
acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. 

 Analizând aceste prevederi, se poate observa că atât funcționarul public care îndeplineşte o funcție de stat, 
cât și polițistul, jandarmul, judecătorul, procurorul pot fi încadrați în enumerarea prevăzută la alin. 1 din Legea 
78/2000 (expusă supra, la punctul B). Prin urmare, în situația în care fapta de șantaj este comisă împotriva uneia 
din aceste persoane, vor fi aplicabile atât dispozițiile normelor de ultraj sau ultraj judiciar, cât și cele ale art. 131 

48 De exemplu, art. 257 alin. 2 Cod pen. incriminează Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care 
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
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din Legea 78/2000.
 Acest concurs de calificări se datorează, cel mai probabil, unei necorelări legislative a actualului Cod 

pen. cu Legea 78/2000, întrucât este greu de crezut că legiuitorul a urmărit dubla sancționare a unei astfel 
de conduite. De altfel, în situația în care legiuitorul ar fi dorit acest lucru, prevederile Legii 78/2000 ar face 
trimitere și la infracțiunile de ultraj/ultraj judiciar. Mai mult decât atât, observăm că în cazul ultrajului judiciar, 
tratamentul sancționator este distinct, mai drastic, limitele de pedeapsă fiind augmentate cu o jumătate - spre 
deosebire de forma agravată de la art. 131, unde acestea cresc doar cu o treime.

 O modalitate de soluționare a acestei necorelări legislative, cea mai practică probabil, ar putea fi dedusă 
din caracteristica ultrajului/ultrajului judiciar de a fi infracțiuni distincte de cea de șantaj. Prin urmare, în 
momentul în care o faptă este tipică în temeiul textului de incriminare al ultrajului sau al ultrajului judiciar, nu 
va mai exista o faptă de șantaj căreia să îi fie aplicată forma agravată de la art. 131 din Legea 78/2000. Astfel, 
atunci când șantajul ar deveni ultraj/ultraj judiciar, prevederile din Legea 78/2000 ar deveni inaplicabile cu 
privire la persoanele la care se referă infracțiunile de ultraj/ultraj judiciar.

 O altă modalitate de interpretare ar putea fi dedusă din principiul generalia specialibus derogant, Cod pen. 
putând fi considerat legea generală, iar Legea 78/2000 lege specială. În această incriminare, practic, normele de 
la ultraj și ultraj judiciar ar deveni inaplicabile. 

 O altă interpretare, pornind de la același principiu, poate duce la o soluție contrară: având în vedere că 
prin Legea 78/2000 se protejează o varietate mare de persoane (prezentate supra, la punctul II din acest articol), 
în timp ce prin ultraj se protejează, ca valoare socială secundară, doar funcționarii publici care îndeplinesc o 
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori bunurile acestora și membrii familiilor lor, respectiv prin 
ultrajul judiciar se protejează judecătorii, procurorii, avocații și membrii familiilor lor. Prin urmare, se poate 
considera că, în raport cu Legea 78/2000, ultrajul și ultrajul judiciar reprezintă norme speciale din cauza ariei 
mai puțin restrânse de aplicare a acestora, având prioritate de aplicare atunci când sunt incidente. Această a 
doua interpretare este susținută și de criteriul temporal, Cod pen. fiind legea ulterioară (intrat în vigoare in 
2014), astfel încât se poate considera că derogă de la prevederile Legii 78/2000.

Un alt criteriu de delimitare posibil ar fi scopul special cerut de normele de incriminare a ultrajului și a 
ultrajului judiciar: intimidare sau răzbunare. Astfel, în lipsa acestui scop, vor fi incidente prevederile art. 131 
din Legea 78/2000.

Dincolo de soluția care va fi dată în astfel de cazuri concursului de calificări, se impune o intervenție a 
legiuitorului în această material care, de lege ferenda, să lămurească raportul dintre ultraj/ultraj judiciar și Legea 
78/2000.

 III.10. Relaţia cu infracţiunea privind influențarea declarațiilor (art. 272 Cod pen.)
 Conform art. 272 alin. 1 Cod pen., constituie infracțiunea de Influențarea declarațiilor „Încercarea de a 

determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori 
prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu 
sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase 
ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară”. În doctrină se arată 
că în forma determinării sau a încercării de a determina prin constrângere, această infracțiune constituie o 
formă particulară de șantaj, incriminată distinct pentru a proteja o valoare socială distinctă și superioară, cea a 
înfăptuirii justiției, care primează în fața valorii sociale protejate de șantaj, liberul arbitru49.

 O deosebire importantă față de infracțiunea de șantaj o constituie faptul că Influențarea declarațiilor 
va fi reținută în concurs cu orice acțiuni utilizate la săvârșirea ei care constituie infracțiuni. Acest lucru se 
datorează lipsei caracterului determinabil în conținutul normativ al acestei infracțiuni, astfel încât nu poate fi 
considerată o infracțiune complexă.

 Fiind o formă specială de șantaj, atunci când ambele infracțiuni vor fi tipice, norma de la Influențarea 
declarațiilor va avea prioritate50 conform principiului Generalia specialibus derogant. Relația dintre aceste 
două infracțiuni a fost evidențiată şi în jurisprudență. În speță, instanța de apel a desființat hotărârea primei 

49 S. Bogdan, D.A. Şerban, op.cit., p. 333-334.
50 Idem, p. 337-338.
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instanțe, schimbând încadrarea din concurs între șantaj și infracțiunea de Încercarea de a determina mărturia 
mincinoasă (infracțiunea corespondentă Influențării declarațiilor sub regimul Cod pen. anterior) într-o singură 
faptă de Încercare de a determina mărturia mincinoasă, cu următoarea motivare: „Infracțiunea prevăzută de art. 
261 Cod pen. anterior, încercarea de a determina  o persoană să dea declarații mincinoase, presupune realizarea faptei 
prin constrângere, fizică sau morală, sau corupere, pe de o parte. Pe de altă parte, observând elementele constitutive ale 
infracțiunii de şantaj, prevăzute de art.194 Cod pen. anterior, se constată că sub aspectul laturii obiective, infracțiunea 
de şantaj presupune, înainte de toate, o constrângere exercitată asupra unei persoane, şantajul fiind o infracțiune 
îndreptată,  în principal împotriva libertății morale a persoane, libertate care este încălcată prin  simplul fapt al 
constrângerii acesteia să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale. Însă, în condițiile în care acelaşi obiect juridic 
special, îl vom regăsi şi în cazul  altei infracțiuni, cum este cea prevăzută de art. 261 Cod pen. anterior, încercarea de 
a determina mărturia mincinoasă, infracțiune, şi ea realizată prin constrângere, apreciem că relațiile sociale ce privesc 
apărarea şi înfăptuirea justiției, se impun prin specific, în fața relațiilor sociale ce  privesc libertatea persoanei, 
având întâietate.”51

 III.11. Relaţia cu infracţiunea privind cercetarea abuzivă (art. 280 Cod pen.) şi infracţiunea de 
tortură  (art. 282 Cod pen.)

Cercetarea abuzivă în forma de bază este definită la art. 280 Cod pen. ca fiind „Întrebuinţarea de 
promisiuni, ameninţări sau violenţe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către 
un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declaraţii, 
să dea declaraţii mincinoase ori să îşi retragă declaraţiile”. 

Art. 282 definește tortura în formă de bază ca „Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori 
tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice:

a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii;
b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;
c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe 

persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare.”
În cadrul modalităților de săvârșire a acestor două infracțiuni contra justiției, se regăsesc, printre altele, 

exercitarea de constrângeri asupra subiectului pasiv având anumite scopuri speciale stabilite de textele de 
incriminare. Întrucât orice scop special poate fi încadrat în enumerarea să dea, să facă, să nu facă sau să sufere 
și ținând cont de existența unor acte de constrângere, într-o formă sau alta, ar fi oportună o analiză a relației 
acestor infracțiuni cu șantajul.

Valoarea socială principală protejată prin incriminarea acestor infracțiuni este înfăptuirea justiției în 
limite legale52, dublată de protejarea libertății psihice, morale și a integrității corporale53. Tortura reprezintă 
cea mai gravă formă de lezare cu un anumit scop a libertății fizice și psihice a unei persoane de către stat54. 
Fiind forme de protecție ale liberului arbitru și a libertății psihice situate într-un capitol distinct din Cod pen., 
considerăm că și aceste două infracțiuni constituie forme speciale de șantaj, în modalitatea de comitere care 
presupune constrângerea victimei într-un anumit scop. De asemenea, aceste infracțiuni sunt caracterizate de 
un subiect activ special, astfel încât cercetarea abuzivă poate fi săvârșită doar de un organ de cercetare penală, un 
procuror sau un judecător, în timp ce tortura poate fi exclusiv fapta unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie 
ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres 
ori tacit al acestuia.

Prin urmare, atunci când vor fi tipice infracțiunile de cercetare abuzivă sau tortură, nu se va putea reține 
un concurs ideal cu infracțiunea de șantaj față de aceeși persoană, astfel încât cercetarea abuzivă/tortura vor fi 
reținute ca singura încadrare juridică. 

51 C. Ap. Craiova, dec. nr. 465 din 02.04.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
52 S. Bogdan, D.A. Şerban, op. cit., p. 362; V. Dobrinoiu în V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, ș.a., op. cit., p. 468
53 V. Dobrinoiu în V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, ș.a., op. cit., p. 458
54 S. Bogdan, D.A. Şerban, op. cit., p. 365

http://www.rolii.ro
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 III.12. Relaţia cu infracţiunea de luare de mită (art. 289 Cod pen.)
 Deși la o primă vedere ar putea părea că aceste două norme de incriminare nu se pot suprapune, pot 

exista situații în care o conduită să poată fi încadrată atât ca luare de mită, cât și ca șantaj (mai ales în forma 
agravată prevăzută la art. 131 din Legea 78/2000).

De exemplu, un funcționar pretinde de la un terț bani pentru a îi elibera o autorizație de funcționare 
a unui local. Fapta este un exemplu clasic de infracțiune de luare de mită, în modalitatea de comitere a 
pretinderii. Dar, în cazul în care funcționarul raționează în felul următor „dacă nu îmi dai suma X de bani, nu 
îți voi elibera autorizația şi munca ta din ultimii 2 ani va fi în zadar”, s-ar putea pune problema încadrării faptei 
ca o infracțiune de șantaj în formă agravată (art. 131 din Legea 78/2000 raportat la art. 207 alin. 3 Cod pen.), 
întrucât funcționarul îl amenință pe solicitant cu neeliberarea autorizației, autorizație în lipsa căreia investiția 
acestuia nu va putea fi profitabilă, în scopul de a obține pentru sine o sumă de bani. O condiție necesară 
pentru ca acest exemplu să funcționeze este ca obținerea autorizației respective să se poată face doar de la acel 
funcționar, să nu existe o alternativă. 

Un alt caz posibil ar fi un medic care pretinde foloase în schimbul realizării unei intervenții față de 
o persoană. Această conduită poate fi considerată atât luare de mită, fiind vorba de o atribuție de serviciu a 
medicului, cât și șantaj, sub forma amenințării (implicite) cu neefectuarea intervenției în lipsa căreia viața sau 
stare de sănătate a persoanei respective ar fi pusă în pericol, cu scopul obținerii pentru sine a unui folos injust. 
Un ultim exemplu ar fi agentul constatator care, la momentul întocmirii procesului verbal de sancționare, 
solicită foloase celui sancționat pentru a nu aplica o sancțiune sau pentru a aplica o altă sancțiune decât cea 
prevăzută de lege.

Am văzut astfel că există fapte care întrunesc elementele constitutive atât ale infracțiunii de șantaj, cât 
și ale infracțiunii de luare de mită. Având în vedere absurditatea unei soluții de reținere, într-o astfel de situație, 
a unui concurs ideal între o faptă de șantaj și o faptă de luare de mită, trebuie analizată modalitatea în care se 
va alege infracțiunea care va fi reținută. 

Primele criterii de delimitare între cele două infracțiuni sunt obiectul juridic și sancțiunea. Şantajul este 
o infracțiune contra persoanei, contra liberului arbitru al acesteia, în timp ce luarea de mită este o infracțiune 
de corupție, care vine să protejeze onestitatea funcționarului55 și relațiile sociale ce impun interdicția obținerii 
unor foloase necuvenite în legătură cu îndatoririle de serviciu de către un funcționar public sau de către alte 
persoane56. În privința sancțiunilor, luarea de mită în forma de bază este sancționată cu pedeapsa închisorii de 
la 3-10 ani. În forma prevăzută la art. 308 Cod pen. în care luarea de mită e săvârșită de un funcționar privat, 
limitele de pedeapsă sunt reduse la 2 ani - 6 ani și 8 luni. De cele mai multe ori în situațiile în care vor putea fi 
incidente ambele norme de incriminare, șantajul va fi reținut în forma agravată  prevăzută la art. 131 din Legea 
78/2000 raportat la art. 207 alin. 3 Cod pen., astfel încât limitele de pedeapsă de la art. 207 alin. 3 Cod pen., 
2-7 ani, vor deveni, prin prisma art. 131 din Legea 78/2008, 3 ani - 9 ani și 4 luni. Se observă așadar că limitele 
de pedeapsă sunt asemănătoare.

Lecturând textul art. 289 Cod pen., observăm că o condiționare din partea funcționarului nu reprezintă 
un element de tipicitate al acestei infracțiuni, astfel încât pentru tipicitatea infracțiunii de luare de mită nu este 
necesară constrângerea mituitorului - cu atât mai mult cu cât inițiativa poate veni chiar din partea acestuia. 
Cu toate acestea, o condiționare și o constrângere nu pot fi excluse de plano, acest lucru deducându-se din art. 
290 Cod pen. care incriminează fapta de dare de mită, infracțiune în oglindă față de luarea de mită, care la alin. 
2 instituie o cauză de neimputabilitate specială în situația în care mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace 
de către cel care a luat mita. Deși ne-am putea lăsa induși în eroare de termenul constrâns și de necesitatea 
unei coerențe si uniformități conceptuale ale legii penale, legiuitorul nu pare că se referă în acest context la 
constrângerea prezentă și în art. 207 alin. 1, ci la o constrângere în sensul laic al cuvântului, care s-ar putea 
explica prin expresia constrâns de împrejurări.

De exemplu, nu va constitui infracțiunea de dare de mită, prin aplicarea art. 290 alin. 2 Cod pen., 

55 S. Bogdan, D. A. Şerban, G. Zlati, op. cit., p. 413
56 V. Cioclei în C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. C. H. Beck, București, 

2016, p. 209 
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fapta pacientului căruia medicul îi solicită bani în schimbul unei intervenții. În acest caz, nu vorbim de o 
constrângere în sensul art. 207 alin. 1, pacientul având posibilitatea, cel puțin teoretic, de a consulta un alt 
medic. De asemenea, funcționarul care refuză să elibereze o autorizație de construire dacă nu i se oferă o sumă 
de bani nu îl constrânge pe solicitant în sensul art. 207 pentru că nu există o amenințare actuală cu un rău injust 
la adresa acestuia, dar în sensul alin. 2 al art. 290 ar putea să se considere că solicitantul este constrâns, acesta 
fiind nevoit să ofere suma de bani dacă dorește să ridice construcția.

 Astfel, a fortiori, lipsa unor exigențe privind noțiunea de constrângere în sensul art. 290 alin. 2 Cod pen. 
conduce la posibilitatea includerii în această noțiune și a unei forme de constrângere (lato sensu, implicând și 
amenințarea cu darea în vileag prevăzută de alin. 2 al art. 207 Cod pen.) tipică în temeiul art. 207 Cod pen. În 
consecință, pentru delimitarea dintre cele două infracțiuni nu poate fi utilizat exclusiv criteriul existenței unei 
acțiuni de constrângere (lato sensu) întrucât aceasta nu este incompatibilă cu infracțiunea de luare de mită. Cu 
toate acestea, este evident că în lipsa unui act de constrângere fapta de șantaj nu va putea fi reținută, nefiind 
întrunite elementele de tipicitate ale acesteia. 

 Un exemplu de delimitare ar fi un medic care pretinde foloase în schimbul urgentării realizării unui 
tratament față de o persoană atunci când nu există un pericol iminent pentru aceasta (faptă de luare de mită, 
fiind vorba de o atribuție de serviciu a medicului), în contrast cu pretinderea de foloase în situația în care 
actul medical solicitat necesită o intervenșie urgentă în lipsa căreia persoana ar putea deceda. În cea de-a doua 
situație, amenințarea acestuia este implicită prin faptul că persoana ar putea deceda sau situația i s-ar agrava 
în lipsa intervenției, astfel încât aceasta sau membrii de familie ar fi constrânși să plătească o sumă de bani. 
În același timp, pretinderea sumei de bani pentru efectuarea intervenției, care este o atribuție de serviciu a 
medicului, este tipică și conform textului de la art. 289 Cod pen.

O abordare pe cât de simplistă, pe atât de eficientă, propusă de practica judiciară57 este existența unei 
legături între actul de constrângere și îndatoririle de serviciu ale autorului. Dacă această constrângere are loc în 
cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (sau în efectuarea unui act contrar acestora), va fi reținută infracțiunea 
de luare de mită. „Ceea ce deosebeşte infracțiunea de luare de mită de infracțiunea de şantaj este faptul că, pe când 
în cazul celei dintâi, primirea unor sume de bani sau a altor foloase are loc în scopul îndeplinirii, neîndeplinirii ori al 
întârzierii de a îndeplini un act de serviciu sau în scopul de a face un act contrar îndatoririlor de serviciu, în cazul 
celei de-a doua primirea folosului injust se realizează prin simpla constrângere a persoanei vătămate, nelegată de 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului.”58

În concluzie, delimitarea dintre aceste două infracțiuni va fi realizată în două etape: mai întâi, verificarea 
existenței unei acțiuni de constrângere tipică conform art. 207 alin 1 sau 2 Cod pen. În cazul în care nu este 
identificată o astfel de acțiune, va putea fi aplicabilă doar norma de incriminare a infracțiunii de luare de mită 
- dacă este tipică. În cazul în care se constată existența unei acțiuni de constrângere lato sensu, se va verifica 
dacă aceasta are loc în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în efectuarea unui act contrar acestora. 
Dacă răspunsul este afirmativ, se va reține infracțiunea de luare de mită; în caz contrar, soluția va fi reținerea 
infracțiunii de șantaj.

 III.13. Relaţia cu infracţiune de trafic de influență (art. 291 Cod pen.)
Distincția dintre cele două infracțiuni se aseamănă într-o oarecare măsură cu distincția dintre șantaj și 

luare de mită, însă criteriile de delimitare nu vor fi aceleași, din considerentele care urmează să fie prezentate 
în continuare. Este important de menționat că în cazul traficului de influență, spre deosebire de luarea de mită, 
autorul tranzacționează influența sa asupra unui funcționar public, neputând însă garanta conduita acestuia din 
urmă. Astfel, nu va fi afectată în mod direct onestitatea acestuia, ci aparența sa de onestitate. 

Problema acestei delimitări a apărut și în practica judiciară, sub regimul Cod pen. anterior. În fapt, s-a 
reținut că între societățile deținute de inculpat și persoana vătămată au avut loc diferite raporturi comerciale, 

57 C. Ap. București, Secția I penală, dec. nr. 110/A/1994, în CPJP 1994, p. 127, apud G. Bodoroncea în G Bodoroncea; V. 
Cioclei; I. Kuglay; L. V. Lefterache; T. Manea.; I. Nedelcu; F.-M. Vasile, - Codul penal. Comentariu pe articole, ed. C.H. Beck, București, 
2016, comentariul aferent art. 289, p. 900

58 C. Ap. București, Secția I penală, dec. nr. 110/A/1994 citată în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. 
Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, op. cit., p. 900
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printre care unul implicând livrarea unei cantități însemnate de băuturi alcoolice, ocazie cu care inculpatul a adus 
la cunoștința persoanei vătămate implicarea în această afacere a mai multor persoane importante, printre care 
un comisar-șef din Garda Financiară. La o dată ulterioară, în contextul constatării unor nereguli la societatea 
persoanei vătămate și a audierii acesteia la sediul Poliției, inculpatul i-a solicitat acesteia un împrumut. Pentru 
a consolida solicitarea, inculpatul a relatat că actele societății persoanei vătămate au fost preluate de Garda 
Financiară și că procesul-verbal pe care îl vor întocmi va influența viitoarea anchetă și implicit soarta firmei 
acestuia59. 

În primă instanță s-a reținut ca fiind tipică fapta de trafic de influență, motivându-se că inculpatul ar fi 
pretins suma de bani pentru a-l determina pe comisarul-șef asupra căruia pretindea că are influență să avantajeze 
persoana vătămată cu ocazia întocmirii procesului verbal, expresia „aşii sunt în mâneca mea” utilizată de către 
inculpat fiind percepută ca o alternativă de salvare a persoanei vătămate, iar nu ca o amenințare. Instanța de apel 
a modificat încadrarea primei instanțe, reținând infracțiunea de șantaj în sarcina inculpatului, argumentând că 
din starea de fapt nu reiese o promisiune din partea inculpatului că va interveni pe lângă cunoștința sa pentru a 
ajuta persoana vătămată, ci că a urmărit crearea unei stări de temere acesteia, amenințând-o că în cazul în care 
nu ofera împrumutul va interveni pe lângă comisarul-șef pentru a determina tragerea la răspundere penală a 
persoanei vătămate, amenințare al cărei efect a fost amplificat de noaptea petrecută la sediul poliției de către 
aceasta60. 

În consecință, fapta unei persoane de a solicita alteia realizarea unei anumite conduite, amenințând-o 
că în cazul unui refuz va interveni pe lângă un funcționar asupra căruia pretinde că are influență, pentru ca 
acesta să îi creeze o situație defavorabilă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj. Pentru a fi 
tipică o faptă de trafic de influență, ar fi nevoie ca persoana care solicită anumite foloase să promită intervenția 
pe lângă funcționarul asupra căruia pretinde că are influență, dar cu scopul de a crea celeilalte persoane o 
situație favorabilă61. Astfel, soluția reținerii uneia dintre cele două infracțiuni se va fundamenta pe modul în 
care autorul a pus problema: dacă acesta formulează o ofertă, va ti tipic traficul de influență, în schimb, dacă 
adresează o amenințare, se va reține infracțiunea de șantaj (în forma de bază, forma agravată de la alin. 3 sau în 
forma agravată de la art. 131 din Legea 78/2000 raportat la oricare din formele anterioare). 
 
 III.14. Relaţia cu infracţiunea privind folosirea abuzivă a funcției în scop sexual (art. 299 Cod pen.)

 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual este definită de art. 299 Cod pen. ca fiind:
 (1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia 

îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, 
pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de 
serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică 
sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

 (2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează 
sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau 
de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

 Această infracțiune a fost introdusă în sistemul român de drept odată cu Noul Cod pen., fiind creată, 
conform Expunerii de Motive, pornind de la infracțiunea de hărțuire sexuală din reglementarea anterioara, 
cuprinzând atât hărțuirea verticală - prin abuz de autoritate, cât și ipoteze noi de incriminare. Această infracțiune 
este o formă specială de luare de mită, o variantă atenuată a acesteia62. Prin urmare, criteriile avute în vedere la 
delimitarea dintre șantaj și luare de mită vor fi avute în vedere și în cadrul acestui capitol.

 Cu privire la posibilitatea reținerii în concurs ideal a unei infracțiuni de șantaj și a unei infracțiuni de 

59 C. Ap. Iași, Secția penală, dec. nr. 39 din 05.02.1998, în L.L.D.S, apud V. Văduva, op. cit., p. 296
60 Idem
61 V. Văduva, op. cit., comentariul speței 91, p. 296
62 G. Bodoroncea în G Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea,  I. Nedelcu, F.-M. Vasile, op. cit., comentariul 

aferent art. 299, p. 1002
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folosire abuzivă a funcției în scop sexual, practica a statuat, într-o speță63 în care inculpatul a fost condamnat 
pentru infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, că fapta de șantaj nu a fost tipică, chiar dacă 
inculpatul afirmase că „sunt în stare să te omor, dar nu te omor eu, te omoară altcineva”, dispunând achitarea 
inculpatului din lipsa unei activități de constrângere psihică în scopul întreținerii de relații sexuale prin 
amenințare reală și serioasă cu moartea. De asemenea, instanța a reținut că nu a existat nici intenția inculpatului 
de a crea victimei această stare de temere cu privire la viața sa. 

 Prin urmare, instanța, deși a condamnat inculpatul (profesor universitar - funcționar public în sensul art. 
175 Cod pen.) pentru pretinderea de favoruri de natură sexuală, a stabilit că acesta nu a exercitat o constrângere 
psihică asupra persoanei vătămate, lăsându-i acesteia libertatea de a decide dacă va întreține cu el un raport 
sexual sau nu. Astfel, trebuie observat că instanța nu a respins ideea reținerii celor două fapte în concurs ideal, 
ci a considerat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj.

 Soluția unui concurs ideal ar putea fi bizară dacă ținem cont că folosirea abuzivă a funcției în scop sexual 
este o formă atenuată de luare de mită: în cazul luării de mită am ajuns la concluzia imposibilității reținerii unui 
concurs ideal între aceasta și șantaj - sancțiunea urmând a fi prea drastică. În cazul folosirii abuzive a funcției în 
scop sexual, având în vedere sancțiunea mai redusă a acesteia, soluția unui concurs ideal ar putea fi considerată 
că îndeplinește rigorile impuse de principiul proporționalității; totuși, pentru a nu se ajunge la un tratament 
agravat în cazul unei forme atenuate (întrucât prin reținerea unui concurs s-ar putea ajunge la o sancțiune 
superioară celei oferite în cazul reținerii unei singure infracțiuni de luare de mită), s-ar impune ajungerea la 
aceeași concluzie ca și în cazul luării de mită, respectiv imposibilitatea reținerii unui concurs ideal între cele 
două fapte. 

 Pentru a diferenția această infracțiune de o eventuală infracțiune de șantaj, trebuie observat, mai întâi, că 
în cazul acesteia exista un subiect activ special, respectiv funcționarul public sau, în varianta atenuată prevăzută 
la art. 308 Cod pen., funcționarul privat.

 Poate cea mai importantă distincție între cele două norme este reprezentată de lipsa necesității unui 
act de constrângere în cazul folosirii abuzive a funcției în scop sexual, acesta fiind și principalul criteriu de 
delimitare între cele două infracțiuni. Prin urmare, când va exista un act de constrângere în sensul art. 207 
alin. 1 Cod pen. sau o acțiune de amenințare cu darea în vileag în sensul art. 207 alin. 2 Cod pen. va fi 
tipică și va fi reținută infracțiunea de șantaj. În lipsa unui act de constrângere directă (incriminarea de la art. 
299 Cod pen. pornind de la premisa existenței unei anumite presiuni implicite din partea autorului, datorită 
raporturilor dintre acesta și eventuala persoană vătămată) și cu îndeplinirea celorlalte condiții din această 
norma de incriminare, încadrarea juridică va fi conform art. 299 Cod pen.

Totuși, aceste criterii se îndepărtează de cele prezentate în cazul relației dintre șantaj și luare de mită, 
însă aplicarea mutatis mutandis a criteriilor prezentate supra (vezi pct. III.12) ar conduce la situații bizare: fapte 
tipice de șantaj, chiar în forma agravată prevăzută în Legea 78/200064, care vor fi sancționate în limitele de 
pedeapsă prevăzute la art. 299 Cod pen. Or, este greu de crezut că la momentul introducerii acestei infracțiuni 
legiuitorul a urmărit, pe lângă crearea unei forme atenuate de luare de mită, crearea unei forme atenuate de 
șantaj - acestă concluzie fiind susținută și de poziționarea în Cod pen. a acestei infracțiuni. Din același motiv 
nu pot fi aplicate nici criteriile prezentate supra, în cazul analizei relației cu infracțiunea de Hărțuire sexuală, 
infracțiune foarte asemănătoare cu folosirea abuzivă a funcției în scop sexual în această formă.

Astfel, chiar dacă vom aplica, pentru delimitarea dintre șantaj și această formă atenuată de luare de mită, 
criterii diferite decât cele aplicate în cadrul delimitării dintre șantaj și luare de mită, acest lucru este determinat 
de lipsa anticipării, de către legiuitor, a consecințelor pe care le va produce introducerea acestui text de lege. 

63 C. Ap. Iași, Secția penală, dec. nr. 298 din 14.04.2016, disponibilă pe www.rolii.ro, apud G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, 
L. V. Lefterache, T. Manea,  I. Nedelcu, F.-M. Vasile, op. cit., p. 1003

64 Limitele de pedeapsă pot ajunge, în acest caz, la închisoare de la 1 an și 4 luni la 6 ani și 8 luni, întrucât se pornește de la 
limitele de pedeapsă prevăzute la alin. 1 sau 2 al art. 207 Cod pen. (1-5 ani), neputând fi aplicate cele de la alin. 3, folosul urmărit 
neputând fi unul patrimonial în ipoteza în care ar fi incidentă și infracțiunea de la art. 299 Cod pen.

http://www.rolii.ro
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SPĂLAREA BANILOR

MONEY LAUNDERING

Andra Maria COŢ

abstract

In this article the author has analyzed the crime of money laundering in the light of the actus reus and the mens 
rea, while also giving a perspective on the development of this crime at an international, European and national level.
The article focuses on the controversial issues related to the regulation of this crime such as the interests protected by the 
law or the perpertrator of the offence in question. The author also attempted to provide an analysis of the actus reus due 
to the fact that too often the other aspects of the crime capture all the attention and little or no attention is given to this 
issue.
 Keywords: money laundering, interests protected by the law, active subject, Decision of the High Court of 
Cassation and Justice of Romania no. 16/2016, Decision of the Constitutional Court of Romania no. 486/2018, Law 
no. 656/2002.

 rezumat

 În acest articol autoarea a analizat infracțiunea de spălare a banilor prin prisma elementelor sale constitutive, 
oferind totodată o perspectivă asupra evoluției acestei infracțiuni la nivel internațional, european şi național. Articolul 
se axează, în principiu, asupra aspectelor controversate legate de reglementarea acestei infracțiuni, precum obiectul 
juridic protejat ori subiectul activ. De asemenea, autoarea a încercat să ofere o analiză a laturii obiective a infracțiunii 
de spălare a banilor, întrucât, de cele mai multe ori, celelalte aspecte legate de infracțiune acaparează întreaga atenție, 
acestei chestiuni fiindu-i acordată prea puțină atenție. 
 Cuvinte-cheie: spălarea banilor, obiect juridic, subiect activ, Decizia Înaltei Curți de Casație şi Justiție nr. 
16/2016, Decizia Curții Constituționale nr. 418/2018, Legea nr. 656/2002.
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 I. INTRODUCERE 
Infracțiunea de spălare a banilor a revenit recent în atenția practicii judiciare datorită Deciziei Curții 

Constituționale nr. 418 din 19.06.20181. În consecință, am considerat oportună și necesară o analiză a 
infracțiunii, care însă nu se rezumă doar la problematica subiectului activ. 

În opinia noastră, această analiză trebuie să pornească de la contextul social, economic și politic în 
care infracțiunea a apărut pentru a putea înțelege evoluția acesteia și aspectele controversate care planează în 
jurul ei. Prin urmare, articolul este structurat în două părți: geneza infracțiunii de spălarea a banilor și analiza 
elementelor constitutive ale infracțiunii. În cea de-a doua parte a articolului am încercat să evidențiem aspectele 
controversate legate de infracțiune, axându-ne pe rațiunea incriminării și obiectul juridic al infracțiunii, pe 
subiectul activ al infracțiunii, dar și pe latura obiectivă a acesteia. 

II. GENEZA INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
Noțiunea de spălare a banilor este una relativ recentă, datând din a doua jumătate a secolului trecut. 

Totuși, în decurs de 50 de ani acest fenomen a luat amploare, devenind una dintre preocupările principale ale 
statelor și organizațiilor internaționale, întrucât banii ,,murdari” susțin activitatea infracțională și afectează 
ordinea socio-economică. Magnitudinea fenomenului este greu de apreciat, însă în anul 1998 Fondul Monetar 
Internațional a statuat că între 2% și 5%  din produsul intern brut la nivel mondial reprezintă tranzacții prin 
care produsul infracțiunilor este spălat2. 
 În consecință, în această secțiune vom încerca să răspundem la întrebările Când?, Unde? și De ce a 
apărut infracțiunea de spălare a banilor? la nivel internațional, european și național.

 II.1. La nivel internațional
Problematica ascunderii produsului infracțional s-a pus prima dată în Statele Unite ale Americii. Una 

dintre metodele incipiente folosite de infractori în acest scop era folosirea sistemului bancar, în special folosirea 
unor conturi bancare străine în țări ale căror legislații reglementau strict secretul bancar. Astfel, organele de 
cercetare întâmpinau dificultăți în a obține probele necesare condamnării acestora și, în consecință, infractorii 
se puteau sustrage răspunderii penale. Prin urmare, în anul 1968 au fost aduse în atenția Congresului Statelor 
Unite ale Americii două probleme. Prima era reprezentată de faptul că anumite bănci au redus sau chiar au 
încetat practica de a fotocopia cecuri și alte instrumente financiare asemănătoare și, ca rezultat, numeroase 
anchete penale au încetat datorită lipsei probelor. A doua problemă era reprezentată de faptul că cetățenii 
americani apelau la instituții financiare străine, în scopul eludării legislației naționale în materie fiscală, iar 
aceste instituții de cele mai multe ori refuzau colaborarea cu organele de cercetare3. 
 În urma dezbaterilor, Congresul a ajuns la concluzia că instituțiile financiare străine au permis 
proliferarea criminalității ,,gulelor albe”, au stat la baza operațiunilor grupărilor de crimă organizată  din Statele 
Unite și, totodată,  au fost folosite de cetățenii americani pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale și 
pentru a ascunde bunuri, astfel eludând legislația națională4. 
 Având în vedere toate acestea, Statele Unite  a fost țara care a adoptat  prima reglementare în domeniul 
spălării banilor în anul 1970 prin ,,Banks Records and Foreign Transactions Act”, cunoscut și sub denumirea 
de ,,Bank Secrecy Act”, care impunea persoanelor să declare, iar instituțiilor bancare să raporteze tranzacții în 
numerar mai mari de 10.000$, să identifice persoanele care solicitau efectuarea unor astfel de tranzacții și să 
păstreze documente cu privire la anumite tranzacții financiare astfel încât să poată fi identificată sursa, volumul 
și circulația monedei și a altor instrumente financiare transferate din și în Statele Unite ale Americii sau 

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 625 din 19.07.2018.
2 Există și alte autorități care au publicat date privind estimarea fluxurilor financiare ilicite, însă este aproape imposibilă 

obținerea unor date reale, având în vedere natura ilicită și, implicit, secretă  a acestor tranzacții, fapt pentru care autoritățile care 
realizează astfel de studii avertizează că aceste date ar trebui tratate cu precauție.

3 American Bankers Association, Recommendations for Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering Reform, Appendix C, p. 
C1, document disponibil online la adresa www.aba.com/Compliance/Documents/BSA-AppendixC.pdf (ultima accesare în data de 
04.09.2018).

4 Idem,  p. C1-C2.

http://www.aba.com/Compliance/Documents/BSA-AppendixC.pdf
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depozitate în cadrul unor instituții financiar.5 Nerespectarea dispozițiilor actului legislativ era sancționată atât 
contravențional, cât și penal.
 Următoarea reglementare în domeniu este reprezentată de ,,Money Laundering Control Act”, adoptat 
în anul 1986, al cărui rol era de a acoperi lacunele legislative relevate prin aplicarea actului normativ anterior 
precizat. Eficacitate acestuia era redusă datorită refuzului anumitor instituții financiare de a se conforma 
legislației, având în vedere sancțiunile prea ușoare, precum și datorită  faptului că atât timp cât sumele depuse 
erau sub limita de 10.000$, persoana nu putea fi urmărită penal decât dacă se demonstra că a încălcat o altă 
lege federală. Totuși, problema principală consta în faptul că bancheri, contabili, avocați și alții specialiști 
erau dispuși să ajute organizațiile criminale să introducă veniturile obținute din activități ilicite în sistemul 
economico-financiar, având în vedere că acest lucru nu constituia, per se, infracțiune6. Prin urmare, principalul 
obiectiv al noii reglementări era incriminarea infracțiunii de spălare de bani ca infracțiune distinctă, ceea ce s-a 
și întâmplat, fiind prima dată când este  folosită în mod oficial noțiunea de ,,spălarea de bani”. 
 În Europa, prima țară care incriminează spălarea banilor ca infracțiune, însă nu sub această denumire, 
este Italia prin Decretul-lege nr. 59 din 21 martie 1978. Incriminarea se raporta doar la anumite infracțiuni și 
anume, tâlhărie în formă agravată, șantaj în formă agravată și lipsire de libertate în scopul șantajării. Articolul 
care introducea infracțiunea avea denumirea marginală de schimbare/substituire a banilor sau a altor valori 
provenind din infracțiunile precizate anterior. 
 La nivel internațional, prima reglementare în acest domeniu este reprezentată de Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind traficul ilicit de stupefiante si de substanțe psihotrope, adoptată la Viena7, în anul 
1988, care impunea statelor incriminarea procesului de spălare a banilor în legătură cu infracțiunile privind 
traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope. Rațiunea adoptării Convenției, astfel cum se prevede în 
preambulul ei,  consta în faptul că „traficul ilicit reprezintă o sursă de câştiguri financiare și averi considerabile 
care permit organizațiilor criminale transnaționale să penetreze, să contamineze și să corupă structurile de stat, 
activitățile comerciale și financiare legitime, cât și societatea la toate nivelurile sale”. În consecință, era necesar ca 
statele ,,să-i priveze pe cei ce se ocupă de traficul ilicit de fructul activităților criminale şi să suprime astfel mobilul lor 
principal”, fapt pentru care în art. 3 alin. (1) lit. b și c a fost definită infracțiunea de spălare a banilor8. 
 Aceste dispoziții împreună cu cele referitoare la confiscarea produsului infracțiunii și cooperarea statelor 
în acest sens au avut ca scop subminarea puterii economice a traficanților de droguri. Totodată, un alt efect 
preconizat al acestora era cel disuasiv, întrucât pedeapsa închisorii nu mai era la fel de eficientă, mulți traficanții 
continuând să gestioneze afacerile ilegale din închisoare și să se bucure în continuare de veniturile infracționale. 
Mai mult decât atât, liderii grupărilor organizate de trafic de droguri se distanțau de infracțiunile comise prin 
intermediul subalternilor, astfel că era tot mai dificilă condamnarea lor. Prin incriminarea actelor de spălare a 
banilor se putea urmări produsul infracțiunii către aceștia și astfel obține confiscarea veniturilor, conform art. 5 

5 A se vedea www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws (ultima accesare în data de 04.032018).
6 J. Gurule, The Money Laundering Control Act of 1986: Creating a New Federal Offense or Merely Affording Federal Prosecutors 

an Alternative Means of Punishing Specified Unlawful Activity?, Scholarly Works. Paper  21, 1995,  p. 825, document disponibil pe 
scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/21 (ultima accesare în data de 04.09.2018). 

7 În continuare Convenția de la Viena. Aceasta a fost ratificată de România prin Legea nr. 118/1992, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 30 decembrie 1992.

8 Art. 3 alin. (1) din Convenția de la Viena prevede: ,,Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a conferi caracterul de 
infracțiuni penale, în conformitate cu dreptul său intern, atunci când actul a fost comis intenționat:(…) 

b) i) Conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care se ocupă știe că provin dintr-una dintre infracțiunile stabilite 
conform alin. a) din prezentul paragraf sau din participarea la comiterea acesteia, în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicită a 
bunurilor menționate sau ajută orice persoană care este implicată în comiterea uneia dintre aceste infracțiuni să scape de consecințele 
juridice ale actelor sale. 

    ii) Disimulării sau ascunderii naturii, originii, dispunerii mișcării sau proprietăților reale ale bunurilor sau drepturilor 
aferente despre care autorul știe că provin dintr-una dintre infracțiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau 
participării la una dintre aceste infracțiuni. 

c) sub rezerva principiilor constituționale și conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic:
      i) Achiziției, deținerii sau utilizării de bunuri, despre care cel care le dobândește, deține și utilizează, știe în momentul în 

care le primește că provin dintr-una dintre infracțiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau în urma participării la 
una dintre aceste infracțiuni.

http://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws
https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/21
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din Convenția de la Viena, precum și condamnarea lor9.
 Problematica traficului de droguri și a veniturilor uriașe pe care le genera infractorilor a determinat 
statele membre ale Grupului celor Şapte (G7), alături de Comisia Europeană și alte opt țări, să creeze un 
organism internațional, Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), cu rolul de a elabora măsuri 
care să fie acceptate la nivel internațional în ceea ce privește descoperirea și confiscarea produsului infracțional 
rezultat din infracțiuni de trafic de droguri, dar și alte infracțiuni. În special, se dorea combaterea fenomenului 
de spălare a banilor și din punct de vedere preventiv, nu doar represiv, prin împiedicarea folosirii sistemului 
bancar și a instituțiilor financiare de către infractori pentru a-și ascunde veniturile ilicite10.
 La doar un an de la crearea sa, în 1990, GAFI a elaborat o seria de 40 de Recomandări în care erau 
prezentate măsurile legale și administrative pe care statele ar trebui să le implementeze în vederea împiedicării 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor. Cu toate că acestea sunt considerate reglementări de 
tipul ,,soft law”, GAFI a reușit să elaboreze o abordare preventivă cu privire la spălarea banilor și să determine 
statele, aproape la nivel global, să se supună acestor recomandări11. Celor 40 de Recomandări li s-au alăturat 
de-a lungul anilor încă 9 ce aveau rolul de a îmbunătăți mijloacele de luptă împotriva fenomenului de spălare a 
banilor, toate fiind revizuite în anul 2012. Cu toate că România nu este membră a GAFI, aceasta colaborează 
cu organismul prin intermediul Comitetului Moneyval, organism creat la nivelul Consiliului Europei în același 
scop ca GAFI, primul devenind din 2006 membru asociat al celui de-al doilea.
 După 10 ani, în anul 2000, Organizația Națiunilor Unite adoptă la Palermo Convenția Națiunilor 
Unite împotriva criminalității transnaționale organizate12. Rațiunea adoptării acesteia, astfel cum este explicată 
de Kofi A. Annan, secretar-general al Națiunilor Unite, este următoarea: ,,O provocare globală necesită un răspuns 
global…Dacă infracțiunile trec granițe, la fel va trece şi legea”13. Reiese, așadar, că infracționalitatea organizată a 
devenit o problemă mondială care nu putea fi combătută decât prin cooperarea statelor și implementarea unei 
legislații comune. 
 Importanța Convenției cu privire la spălarea banilor este una majoră, întrucât aceasta solicita statelor 
incriminarea unor astfel de acte cu privire la orice infracțiune susceptibilă a fi generatoare de avantaje economice. 
Minimul standard impus de Convenție era incriminarea spălării banilor raportat la infracțiuni grave, adică 
infracțiuni pasibile de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maxim nu era mai mic de 4 ani, precum și 
raportat la incriminările privind participarea la un grup infracțional organizat, corupție și împiedicarea bunei 
înfăptuiri a justiției.

 II.2.  La nivel european
 Incriminarea spălării de bani la nivel european a fost determinată de necesitatea de a răspunde 
terorismului în Europa. Mai exact, la începutul anilor 1980 Consiliul Europei a observat că fonduri provenind 
din infracțiuni erau folosite de grupările teroriste și de cele politice extremiste pentru a-și susține activitatea 
infracțională14. Prin Recomandarea nr. R (80) 10 a Consiliului Europei, acesta a solicitat statelor să ia măsuri 
împotriva transferurilor de fonduri ilicite prin impunerea unor obligații instituțiilor din sistemul bancar. Cu toate 
acestea, statele care nu doreau încă să susțină astfel de reglementări nu au implementat măsurile, recomandarea 
având un efect limitat15. În consecință, în anul 1990, la Strasbourg, a fost adoptată Convenția Europeană 

9 V. Zoppei , Anti-money Laundering Law: Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices, International 
Criminal Justice Series, Vol. 12, T.M.C. Asser Press, Ed. Springer, 2017, p. 42.

10 A se vedea http://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf (ultima accesare la data de 04.03.2018).
11 V. Zoppei, op. cit., p. 43.
12  În continuare Convenția de la Palermo. Aceasta a fost ratificată de România prin Legea nr. 565/2002, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie 2002.
13 United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto, p. iii, document disponibil 

la adresa www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_
AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf (ultima accesare la data de 
04.09.2018).

14 V. Zoppei, op. cit., p. 45.
15 H. G. Nilsson, The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of Developing International Criminal Law în 

,,Criminal Law Forum”, Vol. 2, nr. 3/1991, p. 419–441 apud V. Zoppei, op. cit., p. 45. 

http://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf
http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
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privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracțiunii16. Spre deosebire de Convenția 
de la Viena, aceasta solicită incriminarea infracțiunii de spălare a banilor cu privire la orice infracțiune, nu doar 
a celor privind traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, însă lasă la latitudinea statelor determinarea 
infracțiunilor principale.
 În anul 2005, la Varșovia, în contextul necesității includerii unor reglementări privind finanțarea 
terorismului, se adoptă Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea 
produselor infracțiunii și finanțarea terorismului17. Referitor la infracțiunea de spălare a banilor, principala 
noutate pe care o aduce Convenția constă în obligația statelor de a nu condiționa o condamnare pentru 
spălare de bani de o condamnare anterioară sau concomitentă pentru infracțiunea premisă. Totodată, 
pentru prima dată se face referire la standardul probei în privința infracțiunii de spălare a banilor, stabilindu-se 
că este posibilă condamnarea atunci când se dovedește faptul că bunurile ce fac obiectul acesteia provin dintr-o 
infracțiune fără a fi necesar să se stabilească exact care infracțiune18.
 La nivelul Uniunii Europene, reglementările în acest domeniu își au sursa în ratificarea Convenției 
de la Viena de către Comunitatea Economică Europeană (CEE). Cu toate că CEE nu avea competență în 
materie penală, a ratificat convenția în baza competenței sale privind politica comercială comună, încorporând 
legislația împotriva spălării banilor sub forma unei politici economice preventive al cărei scop era protejarea 
sistemului financiar19. 
 Prima directivă adoptată în acest domeniu este Directiva Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea 
folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor (91/308/CEE). Principala preocupare a liderilor 
europeni consta în faptul că, în absența unei legislații unitare în acest domeniu, statele membre ar fi tentate să 
adopte ele însele reglementări naționale ce ar putea afecta instituirea pieței unice. Directiva impune statelor 
interzicerea spălării banilor, definind noțiunea20, însă nu folosește termenul de incriminare sau infracțiune, 
întrucât în domeniul penal CEE nu avea competență. Totuși, adoptarea directivei, cum am precizat mai sus, a 
fost justificată prin competența în materie comercială, sub pretextul protejării pieței unice. În orice caz, aceasta 
are un pronunțat caracter preventiv, mai degrabă decât unul represiv, impunând instituțiilor financiare și de 
credit, precum și altor entități cooperarea în combaterea spălării banilor21. 
 Adoptarea următoarele trei directive22 în domeniul spălării banilor a fost determinată de necesitatea 
actualizării legislației în scopul asigurării unui standard înalt de protecție a sectorului financiar, astfel 
creându-se şi o sincronizare a legislației europene cu recomandările GAFI, ce au fost şi ele la rândul lor 
revizuite.
  În momentul de față este în vigoare Directiva 2015/849/UE, numită și Directiva a IV-a. Cea mai 

16 În continuare Convenția de la Strasbourg. Aceasta a fost ratificată de România prin Legea nr. 263/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2002.

17 În continuare Convenția de la Varșovia. Aceasta a fost ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006.

18 Pentru o analiză mai detaliată asupra elementelor de noutate aduse de Convenția de la Varșovia, a se vedea S. Tănase, 
Infracțiunea de spălare a banilor în Convenția de la Varşovia- elemente de noutate, în ,,Dreptul”, nr. 6/2014, p. 201-210.

19 V. Zoppei, op. cit.,  p. 46.
20 Conform art. 1 din Directiva 91/308/CEE spălarea banilor reprezintă activitățile enumerate mai jos, comise cu intenție:

- convertirea sau transferul de bunuri despre care cel care le efectuează știe că provin dintr-o activitate cu caracter 
infracțional sau dintr-o participare la o astfel de activitate, în scopul de a disimula sau de a masca originea ilicită a 
numitelor bunuri sau de a ajuta orice persoană implicată în această activitate să scape de consecințele juridice ale actelor 
sale;

- disimularea sau mascarea naturii, a sursei, a amplasării, a dispoziției, a mișcării sau a proprietății reale a bunurilor sau 
a drepturilor referitoare la acestea despre care autorul știe că provin dintr-o activitate infracțională sau din participarea 
la o astfel de activitate;

- achiziția, deținerea sau folosirea unor bunuri știind, în momentul primirii acestor bunuri, că ele provin dintr-o activitate 
cu caracter criminal sau dintr-o participare la o astfel de activitate;

- participarea la unul dintre actele vizate la cele trei puncte precedente, asocierea pentru a comite actul respectiv, încercarea 
de a-l comite, faptul de a ajuta, de a incita sau de a sfătui pe cineva să îl comită sau faptul de a-i facilita executarea.

21 Chiar în preambulul directivei se afirmă că ,,demersul penal nu trebuie să fie totuşi singura strategie folosită în combaterea 
spălării banilor, dat fiind faptul că sistemul financiar poate juca un rol foarte eficient”.

22 Directiva 2001/97/CE, Directiva 2005/60/CE și Directiva 2015/849/UE.
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importantă prevedere a acesteia raportat la infracțiunea de spălare a banilor constă în includerea ca infracțiuni 
principale a ,,infracțiunilor fiscale legate de impozitele directe şi impozitele indirecte, astfel cum sunt definite în dreptul 
intern al statelor membre, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata 
maximă de peste un an sau, în statele membre al căror sistem juridic prevede un prag minim pentru infracțiuni, toate 
infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata minimă de 
peste şase luni”. Directiva, în ansamblu, se orientează asupra măsurilor de prevenire a spălării banilor și asupra 
întăririi cooperării între statele membre23

 Cea de-a 5-a directivă în domeniul spălării banilor a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
în data de 19 iunie 2018. Directiva reprezintă un răspuns la scandalul ,,Panama Papers” și la atacurile teroriste 
recente din Europa24, având scopul de a îmbunătăți și suplimenta măsurile preventive impuse de Directiva 
a 4-a. O noutate importantă este reglementarea în ceea ce priveşte monedele virtuale, precum Bitcoin, prin 
impunerea unor obligații în scopul prevenirii spălării banilor pentru furnizorii de portofele digitale și platforme 
de schimb pentru astfel de monede.

 II.3. La nivel național
 Prima reglementare în domeniul spălării banilor la nivel național este reprezentată de Legea nr. 
21/199925. Potrivit acestei reglementări infracțiunea de spălare a banilor era incriminată doar în raport cu 
anumite infracțiuni predicat26, enumerate limitativ în norma incriminatoare.
 În anul 2003, legiuitorul român a considerat că este necesară modificarea reglementării anterioare, 
în vederea ,,completării şi perfecționării legislației naționale (…) pentru a deveni un mijloc mai eficient de luptă 
împotriva spălării banilor şi pentru a răspunde totodată acquis-ului european”27. În consecință, a fost adoptată 
Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor28, care incrimina infracțiunea de spălare a 
banilor indiferent de infracțiunea principală. 
 Ulterior, la momentul elaborării noului Cod penal, în proiectul inițial, norma incriminatoare a infracțiunii 
urma să fie modificată și introdusă în Codul penal în capitolul destinat infracțiunilor contra bunei înfăptuiri 
a justiției29, considerându-se necesară o intervenție legislativă în vederea clarificări conținutului infracțiunii. 
Totuși, infracțiunea nu a fost introdusă în noul Cod penal, fiind incriminată în continuare în aceeași formă în 
Legea 656/2002. 

23 Pentru o analiză a noilor măsuri impuse de Directiva a IV-a, a se vedea S.  de Andrés Pérez, Principales novedades de la 
Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, în revista ,,La Ley” nr. 4/2015, p. 1447.

24 Declarația prim-vicepreședintelui Timmermans, a vicepreședintelui Dombrovskis și a comisarului Jourovà privind adoptarea 
de către Parlamentul European a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor din data de 19 aprilie 2018, document 
disponibil la adresa www.europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_ro.htm (ultima accesare în data de 02.09.2018).

25 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999.
26 Infracțiunile predicat, conform art. 23 din lege, erau: traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor și munițiilor 

în forma agravantă, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor 
explozive, falsificarea de monede sau de alte valori, proxenetismul, contrabanda, șantajul, lipsirea de libertate în mod ilegal, 
înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări, bancruta frauduloasă, furtul și tăinuirea de autovehicule, nerespectarea 
regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în tarile lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile 
săvârșite prin intermediul calculatoarelor, infracțiunile săvârșite cu cărți de credit, infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte 
din asociații de infractori, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri, nerespectarea dispozițiilor privind 
jocurile de noroc.

27 Expunere de motive privind Legea nr. 656/2002, document disponibil la adresa www.cdep.ro (ultima accesare în data de 
12.06.2018).

28 Publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002.
29 Textul articolului care urma să incrimineze infracțiunea era: (1) Operațiunea juridică de orice fel, efectuată în scopul 

împiedicării identificării originii ilicite, a situării, a circulației, a titularului real al dreptului de proprietate ori a existenței altor drepturi 
cu privire la un bun, de către o persoana care, fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete, că acesta provine din săvârşirea 
unei fapte prevăzute de legea penala, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

(2) Fapta constituie infracțiune şi atunci când aceasta a fost săvârşită de autor sau de un participant la fapta prevăzută de legea 
penala din care provine bunul.

(3) Tentativa se pedepseşte.

http://www.europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_ro.htm
http://www.cdep.ro
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 În anul 2012, legea a fost republicată30, dându-se o nouă numerotare articolelor, astfel încât infracțiunea 
nu mai este incriminată de art. 23 al legii, ci de art. 29. De la intrarea în vigoare a Legii nr. 656/2002, aceasta a 
suferit numeroase modificări, însă în ceea ce privește infracțiunea de spălare a banilor, elementele constitutive 
ale acesteia au rămas identice. 

III. ANALIZA INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
 Această secțiune este dedicată analizei normei de incriminare a infracțiunii de spălare a banilor. Cum 
am precizat anterior, în legislația națională, infracțiunea de spălare a banilor este prevăzută și sancționată de art. 
29 din Legea nr. 656/2002, al cărui text este următorul:
(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani:
 a)  schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul 
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit 
infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 b)  ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației 
sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de 
infracțiuni;
 c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Tentativa se pedepsește.
 (3) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanța aplică, după 
caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
 (4) Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele 
faptice obiective.
 (5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă 
pe teritoriul României sau în străinătate.
 Această parte a articolului este divizată în 7 subsecțiuni în care sunt tratate următoarele aspecte: rațiunea 
incriminării și obiectul juridic al infracțiunii (1), subiecții infracțiunii (2), latura obiectivă (3), latura subiectivă 
(4), formele infracțiunii (5) , pedeapsa (6) și cauza de reducerea a pedepsei (7).

 III.1. Rațiunea incriminării şi obiectul juridic al infracțiunii
 Rațiunea incriminării și determinarea obiectului juridic protejat în cazul infracțiunii de spălare a 
banilor a dat naștere unor ample discuții doctrinare atât în România, cât și în alte state. Dificultatea în a stabili 
valoarea socială protejată este generată de faptul că infracțiunea a fost inițial introdusă în vederea combaterii 
traficului de droguri, aceasta fiind singura infracțiune predicat, iar ulterior a evoluat, fiind extins considerabil 
câmpul său de aplicare, astfel încât momentan orice infracțiune susceptibilă de a genera un avantaj economic 
poate deveni infracțiune predicat. Deși circumstanțele în care a apărut norma de incriminare și cele care au 
determinat evoluția acesteia ar trebui să răspundă la întrebarea care este valoarea socială protejată, acestea doar 
augmentează dezbaterile în jurul obiectului juridic. 
 Mai mult decât atât, s-a susținut că dezbaterea doctrinară ar fi părtinitoare, deoarece se încearcă 
legitimizarea incriminării prin atribuirea unor valori sociale protejate ex post facto31, pe când construcția normei 
de incriminare ar trebui să pornească de la valoarea socială pe care urmează să o protejeze și nu în sens invers, 
de la norma de incriminare spre valoarea socială protejată.
 Dificultatea în stabilirea obiectului juridic este evidențiată și de faptul că statele au integrat norma de 
incriminare în sistemul lor juridic ca protejând valori sociale diferite. Spre exemplu, în Codul penal elvețian32 
spălarea banilor este incriminată ca infracțiune împotriva înfăptuirii justiției, pe când în cel spaniol33 ca 

30 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2017.
31 V. Mitsilegas, Money Laundering Counter-measures in the European Union: A new paradigm of security governance versus 

fundamental legal principles, ,,European business law & practice series”, Vol. 20, Ed. Kluwer Law International, The Hague, 2003, p. 
105 apud V. Zoppei, op.cit., p. 88.

32 Art. 305bis și art. 305ter sunt incluse în Titlul 17 din Codul penal, intitulat ,,Crime sau delicte c.  înfăptuirii justiției (Crimes 
ou délits contre l’administration de la justice)”.

33 Art. 301 din Codul penal spaniol este inclus în Titlul XII, intitulat ,,Delicte contra patrimoniului și contra ordinii socio-
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infracțiune împotriva patrimoniului și a ordinii socio-economice. Tot ca o infracțiune împotriva patrimoniului 
este incriminată și în Codul penal italian34, dar și în cel francez35. În Codul penal german spălarea banilor este 
incriminată în aceeași secțiune cu infracțiunile de favorizare a infractorului și de tăinuire, ceea ce ar sugera că 
este o infracțiune contra înfăptuirii justiției, dar totuși aceasta este doar una dintre opiniile doctrinare extrem 
de divergente privind subiectul36. Situația este cel puțin atipică având în vedere geneza infracțiunii, mai exact a 
faptului că ea a apărut ca urmare a unor reglementări internaționale, astfel că, cel puțin teoretic, obiectul juridic 
ar trebui să fie același în oricare legislație.
 Nici în România doctrina nu a ajuns la un consens privind acest subiect. Astfel, s-a identificat ca obiect 
juridic protejat fie relațiile sociale prin care statul apără circuitul legal (financiar, bancar, economic, comercial și 
civil) spre a preveni și combate circuitul ilegal al bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni37, fie relațiile 
patrimoniale pentru a căror normală desfășurare este necesar a nu fie disimulată originea ilegală a bunurilor 
provenite din infracțiuni în scopul împiedicării autorităților să identifice sursa ilicită și să asigure infractorilor 
controlul asupra profiturilor ilegal obținute38, fie protejarea sectorului financiar și a altor activități vulnerabile 
de efectele dăunătoare ale câștigurilor din infracțiuni39. După cum se poate observa, toate aceste opinii au în 
comun ideea că prin incriminarea infracțiunii se dorește protejarea sistemului economico-financiar împotriva 
infiltrării ,,banilor murdari”, idee care se regăsește și în preambulul directivelor europene adoptate în acest 
domeniu40. 
 Totodată, se  afirmă că pe lângă valoarea socială prezentată mai sus, infracțiunea protejează și o valoare 
socială secundară și, anume, înfăptuirea justiției, întrucât faptele de ascundere a bunurilor provenite din 
infracțiuni împiedică aflarea adevărului și astfel aduc atingere relațiilor sociale privind realizarea justiției41. 
Într-o altă opinie se afirmă că valoarea socială principală este cea precizată anterior, iar cea secundară este 
reprezentată de patrimoniul unor persoane fizice sau juridice42.
 Într-o opinie singulară în doctrina română se afirmă că obiectul juridic al infracțiunii de spălare a 
banilor s-ar identifica cu obiectul juridic al infracțiunilor din a căror săvârșire provin bunurile supuse spălării43.
Având în vedere cele expuse anterior, în următoarele rânduri vom prezenta teoriile privind valoarea socială 
protejată prin incriminarea infracțiunii de spălare a banilor, încercând, în final, să formulăm o concluzie cu 
privire obiectul juridic al infracțiunii prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.

economice (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico)”.
34 Art. 648 Bis, art. 648 Ter și art. 648 Ter-1 fac parte din Titlul XIII din Codul penal, intitulat ,,Infracțiuni contra patrimoniului 

(Dei delitti contro il patrimonio)”.
35 Capitolul IV din Codul penal francez care incriminează infracțiunea de spălare a banilor este inclus în Titlul II, intitulat 

,,Crime și delicte contra patrimoniului (Des crimes et délits contre les biens)”
36 Există patru opinii cu privire la obiectul juridic la infracțiunii. Se consideră ca valori sociale  protejate: înfăptuirea justiției, 

protejarea sistemului economic c.  infiltrării banilor iliciți, valorile sociale protejate de către infracțiunile predicat și siguranța 
națională. Pentru o analiză a acestor opinii, a se vedea V. Zoppei, op. cit., p. 86-98.

37 V. Dabu, S. Cătinean, Noua lege pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor (legea nr. 656/2002) şi Convenția Națiunilor 
Unite c.  criminalității transnaționale organizate, în revista ,,Dreptul” nr. 6/2003, p. 36. În același sens C. Voicu, Al. Boroi, I. Molnar, 
M. Gorunescu, S. Corlățeanu, Drept penal al afacerilor, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 285.  

38 C. Bogdan, Spălarea banilor, aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 43. În același 
sens, A. A. Dumitrache, Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 247.

39 R. Jurj-Tudoran, D. Drosu Şaguna, Spălarea banilor. Teorie şi practică judiciară, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 43.
40 A se vedea preambulul Directivei 91/308/CE, al Directivei 2005/60/CE și al Directivei 2015/849/UE.
41 În acest sens, a se vedea C. Voicu, Al. Boroi, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corlățeanu, op. cit., p. 285 apud V. Dobrinoiu, 

Drept penal, Partea specială, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 2004, p. 385; A. A. Dumitrache, op. cit., p. 247; C. Bogdan, op. cit., p. 
247; R. Jurj-Todoran, D. Drosu Şaguna, op. cit., p. 43.

42 K. Guiu, Spălarea banilor, în revista Dreptul nr. 3/2006, p. 181. În opinia noastră, patrimoniul unor persoane fizice sau 
juridice nu este lezat de infracțiunea de spălare a banilor, întrucât acțiunile ce intră sub incidența normei nu au ca efect diminuarea 
patrimoniului unei anumite persoane. Nici măcar în dreptul italian, unde infracțiunea este incriminată ca una c.  patrimoniului nu se 
consideră că aceasta ar afecta patrimoniul unei anumite persoane, ba chiar se încearcă o reinterpretare a noțiunii pentru justificarea 
valorii sociale protejate (a se vedea nota de subsol nr. 42). Mai mult decât atât, chiar și cu privire la infracțiunea de tăinuire, care era 
incriminată ca infracțiune contra patrimoniului în vechiul Cod penal, s-a susținut că, în fapt, ,,se sancționează îmbogățirea urmare a 
comiterii unei infracțiuni, deoarece patrimoniul victimei faptei principale este protejat prin incriminarea faptei principale”( S. Bogdan, 
Drept penal, partea specială, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 286).

43 I. Poiana, I. Lascu, Incriminarea penală a unor fapte de spălare a banilor, în revista ,,Dreptul” nr. 5/1999, p. 12.
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 a) Protejarea sistemului economico-financiar
 După cum am precizat mai sus, în doctrină s-a afirmat că prin incriminarea infracțiunii de spălare a 
banilor se dorește protejarea sistemului economico-financiar. Într-adevăr, opiniile diferă în formulare, însă ceea 
ce este comun tuturor e ideea că prin norma incriminatoare se apără relațiile patrimoniale ce se desfășoară 
în cadrul circuitului economico-financiar împotriva infiltrării unor bunuri provenite din infracțiuni. Totuși, 
niciunul dintre autori nu explică rațiunea acestei afirmații decât extrem de succint, afirmându-se, spre exemplu, 
că relațiile sociale patrimoniale ar fi denaturate, subminându-se relațiile de proprietate asupra bunurile44. 
 În doctrina spaniolă45, cu privire la acest aspect, s-a precizat că spălarea banilor aduce atingere 
transparenței sistemului financiar, discreditează instituțiile financiare și restul organismelor care operează în 
circuitul economic, afectând, în esență, securitatea relațiilor comerciale, aspecte care împreună denaturează 
concurența între actorii pieței, fapt pentru care era necesară incriminarea acesteia. 
În Germania, protecția sistemului economico-financiar este doar una  dintre opiniile exprimate privind 
obiectul juridic46. Se consideră că norma de incriminare, protejând sistemul economico-financiar împotriva 
infiltrării banilor ,,murdari”, protejează, de fapt, încrederea cetățenilor în acest sistem, aspect care reiese  și din 
preambulul directivelor în acest domeniu, în care este evidențiată  necesitatea protecției pieței unice47. 
 Raționamentul nu este însă la adăpost de critici, susținându-se că noțiunea este una vagă, că nu se explică 
conexiunea dintre existența unor bunuri ilicite în economie și lezarea încrederii publice, precum și că aceasta 
nu ar mai fi afectată în cazul în care produsul infracțiunii nu mai este ,,contaminat” datorită unei tranzacții cu 
o persoană de bună-credință48.  Totodată, în doctrina străină, mai exact în cea germană și italiană, s-a susținut 
că infracțiunea de spălarea a banilor, distorsionând relațiile economice, diminuează capacitatea individului de 
a se dezvolta din punct de vedere economic49. În aceeași ordine de idei s-a susținut că ar fi afectată concurența 
loială50, întrucât individul ce acționează în conformitate cu legea va fi dezavantajat în comparație cu actorii de 
pe piața ce profită de pe urma infracțiunilor51. 
 În ceea ce ne privește, achiesăm la opinia conform căreia norma incriminatoare protejează relațiile 
patrimoniale ce se desfășoară în cadrul circuitului economico-financiar. Necesitatea acestei protecții este 
determinată de faptul că prin infiltrarea banilor ,,murdari” se creează distorsiuni în economie. Mai exact, relațiile 
patrimoniale nu se mai desfășoară natural, rațional, în funcție de cerere și ofertă. Spălătorul de bani este din start 
în avantaj și nu este interesat în mod special de obținerea unui profit, ci este interesat de conservarea profitului 
infracțional deja obținut astfel încât el nu va acționa rațional din punct de vedere economic. Spre exemplu, 
acesta va oferi servicii sau bunuri sub prețul pieței, nefiind curios de obținerea unui profit, dezavantajând, în 
consecință, participantul la economie ce acționează legal și care trebuie să respecte principiile economiei în 
vederea dezvoltării. 
 Protejând starea de legalitate a sistemului economic, se protejează implicit și încrederea cetățenilor, 
însă, în opinia noastră, acest lucru apare mai degrabă ca o consecință directă și nu ca o fundamentare a politicii 

44 C. Bogdan, op. cit., p. 177.
45 C. Vidales Rodriguez, Los delitos de receptación y de legitimación de capitales en el Código Penal de 1995, Ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1997, p. 93 apud P. Faraldo Cabana, Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Codigo penal de 1995, în ,,Estudios 
penales y criminologicos” nr. 19/1996, p. 129.

46 Printre susținătorii acestei teze se numără C. Burr, Geldwäsche: eine Untersuchung zu § 261 StGB. Respublica-Verlag, 
Siegburg, 1995, p. 26; K. Von Lampe, Der neue Tatbestand der Geldwaesche (§ 261 StGB), în  ,,Juristen Zeitung” nr. 3/1994, p. 123 
apud V. Zoppei, op. cit., p. 92.

47 V. Mitsilegas, op. cit., p. 106 apud V. Zoppei, op. cit., p. 92.
48 J. Vogel, Geldwäsche - ein europaweit harmonisierter Straftatbestand? Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft  în 

,,Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, Vol. 109, nr. 2/1997, p. 351-355 apud  V. Zoppei, op. cit., p. 92.
49 Argumentul are în vedere faptul că în Italia infracțiunea este inclusă printre cele care aduc atingere patrimoniului. Astfel, 

este reinterpretată noțiunea de patrimoniu ca un concept dinamic care implică bunuri corporale și necorporale, precum și relații 
economice care vizează dezvoltarea umană. În consecință, infracțiunea de spălare a banilor ar aduce atingere capacității individului 
de a se dezvolta economic. În acest sens a se vedea, S. Moccia, Impiego di Capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 
italiano, în ,,Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1995, p. 728–739 apud V. Zoppei, op. cit., p. 93.

50 W. Bottke, Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche, în ,,Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer und Strafrecht 
(wistra)”, 1995, p. 121-124 și G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Zanichelli, 1992, Bologna, p. 379 apud V. Zoppei, 
op. cit., p. 93.

51 V. Zoppei, op. cit., p. 93.
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penale în domeniu. Încrederea cetățenilor în instituții financiare este un deziderat al actorilor din domeniul 
financiar-bancar52 și nu neapărat unul care să justifice o intervenție represivă din partea statului. 
 b) Buna înfăptuire a justiției
 Având în vedere esența infracțiunii – atribuirea unei aparențe legale produsului infracțional -, este 
evident că prin norma de incriminare se protejează buna înfăptuire a justiției, întrucât prin disimularea 
originii bunurilor este îngreunată descoperirea și urmărirea infracțiunii principale.  Mai mult decât atât, însăși 
reglementările inițiale în domeniu au apărut ca urmare a dificultăților întâmpinate de organele de cercetare în 
anchetele penale, ceea ce sugerează că s-a dorit, în primul rând, protejarea justiției.
 Din perspectiva dreptului penal comparat, înfăptuirea justiției apare ca valoare socială protejată în 
mai multe sisteme de drept. Astfel, în dreptul penal elvețian spălarea banilor este incriminată în secțiunea 
infracțiunilor contra bunei înfăptuiri a justiției. În dreptul penal german53, spaniol54 și italian55 doctrina 
consideră, de asemenea, că norma de incriminare protejează această valoare socială. Reiese, așadar, că cel puțin 
cu privire la acest aspect există un consens atât în doctrina română, cât și în cea străină.
 c) Valoarea socială protejată de infracțiunea predicat
 O teorie interesantă privind obiectul juridic al infracțiunii de spălare a banilor este cea potrivit căreia 
acesta ar coincide cu obiectul juridic al infracțiunii principale. Deși teoria nu a avut succes la nivel național, 
considerăm că este necesar a fi prezentată, întrucât în alte sisteme de drept aceasta a suscitat numeroase discuții, 
în special în cel spaniol și în cel german, care vor face și obiectul analizei în rândurile de mai jos.
 În dreptul german se susține că de vreme ce infracțiunea de spălare a banilor are un rol disuasiv, mai exact, 
de combaterea a altor infracțiunii prin privarea infractorilor de veniturile ilicite, aceasta ar proteja aceleași valori 
sociale ca infracțiunile din care provin bunurile supuse spălării56. Spre exemplu, dacă bunurile provin dintr-o 
infracțiune de trafic de droguri ce protejează sănătatea publică, infracțiunea de spălare a banilor ar proteja și 
ea sănătatea publică, dacă bunurile provin dintr-o infracțiune contra patrimoniului, spălarea banilor ar proteja 
patrimoniul. Critica acestei teorii constă în faptul că obiectul juridic devine prea larg, extinzând considerabil 
limitele incriminării57, iar acest lucru împreună cu definirea de asemenea vagă a elementului material poate 
da naștere unor abuzuri, întrucât oferă o putere nelimitată de a urmări și acuza o persoană58. Mai mult decât 
atât, s-a sugerat că nu ar exista un raport de cauzalitate între conduitele ce ar constitui infracțiunea de spălare 
a banilor și lezarea obiectului juridic al infracțiunilor principale, relația apărând ca cel puțin indirectă59. 
 În dreptul spaniol, această teză doctrinară a apărut ca o transpunere a teoriei privind obiectul juridic 
al infracțiunii de tăinuire. Mai exact, în cazul celei din urmă, se susține de o parte a doctrinei60 că infracțiunea 
protejează patrimoniul, valoare socială care a fost deja lezată prin săvârșirea infracțiunii principale, astfel că, 
prin comiterea infracțiunii de tăinuire, este perpetuată situația posesorie ilicită creată prin infracțiunea inițială. 

52 Idem, p. 94.
53 A se vedea, J. Vogel, op. cit., p. 349; H. Otto, Geldwäsche, § 261 StGB., în ,,Jura”, 1993, p. 331 apud V. Zoppei, op. cit., p. 91.
54 A se vedea I. Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales, Pamplona, 1997, p. 179 și urm.; P. Gómez Pavón, El bien 

jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento, în ,,Cuadernos de Derecho Judicial (CDJ)”, nr. I/1994, p. 216 
și urm. apud P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 127.

55A se vedea L. D. Cerqua, Il delito di riciclaggio nel sistema penale italiano (I), în ,,Revista Brasileira de Estudos Politicos”, Vol. 
97, 2008, p. 19;  I. C. Pașca, Infracțiunea de spălare a banilor în legea penală italiană, în ,,Analele Universității de Drept din Timișoara- 
Seria Drept”, nr. 2/2011, p. 54.

56 Printre alții, K. Oswald, Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik 
Deutschland: Eine empirische Untersuchung des § 261 StGB i.V.m. dem Geldwäsche, Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht, Freiburg, 1997, p. 63;  J. Wessels, T. Hillenkamp, Strafrecht Besonderer Teil 2, ed. 38, Ed. C F Müller, 
Heidelberg, 2015, § 261, mn. 891 apud V. Zoppei, op. cit., p. 89.

57 G. Arzt,  Das mißglückte Strafgesetz. Am Beispiel der Geldwäschegesetzgebung, în
Diedrichsen U, Dreier R (eds) Das missglückte Gesetz, 8. Symposium der Kommission  ,,Die Funktion des Gesetzes in 

Geschichte und Gegenwart”. Wandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1997, p. 34 apud V. Zoppei, op. cit., p. 90.
58 V. Mitsilegas, Money Laundering Counter-measures in the European Union: A new paradigm of security governance versus 

fundamental legal principles, Kluwer Law International, The Hague, 2003, p. 12 apud V. Zoppei, op. cit., p. 90.
59 V. Mitsilegas, op. cit., p. 105-106 apud V. Zoppei, op. cit., p. 90.
60 N. de la Mata Barranco, Límites de la sancio ́n en el delito de receptación: la receptación sustitutiva y la teori ́a del mantenimiento. 

El artículo 546 bis f) del código penal, Madrid, 1989, p. 22 și urm., Carmona Salgado, La receptación, în ,,CDJ” XV, 1996, p. 243 și 
urm. apud P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 124.
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Teoria a fost transpusă și în privința spălării banilor, fiind susținută astfel: traficul de droguri reprezintă o serie 
de activități, începând prin cultivarea și obținerea substanțelor interzise și terminând cu spălarea veniturilor 
obținute.  Prin urmare, toate conduitele cu privire la traficul de droguri, inclusiv spălarea banilor, lezează același 
valoare socială – sănătatea publică61. Criticii teoriei susțin că obiect al spălării banilor sunt veniturile obținute 
din traficul de droguri și nu stupefiantele ori substanțele psihotrope astfel încât să existe o perpetuare a situației 
antijuridice create prin traficul de droguri, care ar leza sănătatea publică62. Prin urmare, chiar dacă spălarea 
banilor poate fi un important instrument în lupta împotriva traficului de droguri, nu se poate confunda cu 
obiectul juridic protejat. Combaterea traficului de droguri sau a altor infracțiuni apare ca o finalitatea a normei 
de incriminare și nu ca valoare socială protejată63.
 Reiese, așadar, că teoria a apărut ca urmare a faptului că spălarea banilor are un puternic caracter disuasiv, 
contribuind la lupta împotriva criminalității prin privarea infractorilor de veniturile ilicite, astfel activitatea 
infracțională devenind mai puțin atractivă. Totuși, considerăm că acest lucru nu conduce la concluzia că ea ar 
proteja obiectul juridic al infracțiunilor principale, întrucât combaterea criminalității apare ca un efect indirect, 
nu ca fundament al incriminării. Totodată, conform principiului ofensivității, pentru a atrage răspunderea 
penală, nu este suficient ca o faptă să fie prevăzută de legea penală, ci este, în plus, necesar ca ea să aducă 
atingere unei valori sociale64. Prin urmare, introducerea în circuitul legal al veniturilor obținute din traficul 
de droguri nu mai afectează sănătatea publică decât într-un mod extrem de indirect, prin susținerea faptului 
că, eventual, astfel ar putea fi continuată activitatea infracțională privind traficul de droguri. Dar dacă aceasta 
încetează, mai putem susține că este lezată sănătatea publică?! În opinia noastră, răspunsul este unul negativ. 
Prin urmare, în acord cu opinia doctrinară prezentată mai sus, considerăm că protejarea obiectului juridic al 
infracțiunilor predicat este un efect indirect al normei de incriminare, dar nu obiectul său juridic.
 Având în vedere cele expuse mai sus, se poate afirma că infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune 
pluriofensivă, caracterizată de un obiect juridic complex. Majoritatea doctrinei române afirmă că valoare socială 
principală este reprezentată de relațiile patrimoniale ce se desfășoară în cadrul circuitului economico-financiar, 
iar cea secundară de buna înfăptuire a justiției. În opinia noastră, situația este exact cea opusă, adică valoarea 
principală protejată este înfăptuirea justiției, iar cea secundară relațiile patrimoniale ce se desfășoară în cadrul 
circuitului economico-financiar.
 Afirmația noastră se bazează pe o interpretare teologică. În primul rând, infracțiunea a apărut la nivel 
internațional ca un mijloc de combatere a traficului de droguri. În preambulul Convenției de la Viena se 
precizează că părțile, ,,conştiente că traficul ilicit reprezintă o sursă de câştiguri financiare şi averi considerabile 
care permit organizațiilor criminale transnaționale să penetreze, să contamineze şi să corupă structurile de stat, 
activitățile comerciale și financiare legitime cât şi societatea la toate nivelurile sale”, sunt ,,hotărâte să-i priveze pe 
cei ce se ocupă de traficul ilicit de fructul activităților lor criminale şi să suprime astfel mobilul lor principal”. Odată 
cu incriminarea infracțiunii de spălare a banilor în raport cu orice infracțiune predicat, aceasta și-a păstrat 
caracterul de instrument de luptă împotriva criminalității, aspect ce reiese din preambulul Convenției de la 
Strasbourg, unde se precizează că statele membre consideră că ,,lupta contra criminalității grave, care este din ce 
în ce mai mult o problemă internațională, impune folosirea unor metode moderne şi eficiente la nivel internațional”, 
iar una dintre aceste metode ,,constă în privarea delincvenților de produsele infracțiunii”. Aceleași afirmații le 
regăsim și în preambulul Convenției de la Varșovia. În consecință, în opinia noastră, infracțiunea de spălare a 
banilor are ca prim obiectiv privarea infractorilor de veniturile obținute ilicit, infracțiunea devenind astfel un 
important mijloc disuasiv, de combaterea a infracționalității. 

61 J. A. Zaragoza Aguado, El blanqueo de dinero. Aspectuos sustantivos. Su investigacion, în ,,CDJ” I, 1994, p. 113; M. Bajo 
Fernandez, M. Perez Manzano, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Delitos patrimoniales y economicos, Madrid, 1993, p. 482 
apud P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 125.

62 D. J. Gomez Iniesta, El delito de blanqueo de capitales en Derecho Espanol, Barcelona, 1996, p. 31 și urm. apud. P. Faraldo 
Cabana, op. cit., p. 126.

63P. Gomez Pavon, El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento, în ,,CDJ” I, 1994, p. 211 
și urm. apud  P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 127.

64 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2001, p. 192-196; M. Cobo del Rosal, T.S. Vives Anton, 
Derecho penal. Parte general, Ed. Tirant lo Blanch, 1999, p. 316 apud F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, Vol. I, Ed. 
C.H. Beck, București, 2008, p. 345.
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 În al doilea rând, infracțiunea apare ca un auxilium post factum, o complicitate ulterioară comiterii 
infracțiunii prin care este ajutat făptuitorul să își conserve veniturile infracționale și chiar să se sustragă de 
la urmărirea penală, întrucât, prin faptul că se oferă o aparență de legalitate originii ilicite a veniturilor, este 
îngreunată activitatea organelor de cercetare penală, bunul infracțional, făcând, uneori, obiectul unei multitudini 
de tranzacții, tocmai pentru a se ascunde originea ilicită.
 În al treilea rând, protejarea sistemului economico-financiar apare ca un obiectiv secundar, în strânsă 
legătură cu primul. Introducerea în economie a unor venituri ilicite afectează bunul mers al acesteia și 
dezavantajează individul ce acționează legal, dar primordial rămâne faptul că prin incriminarea spălării banilor 
este facilitată tragerea la răspundere penală a celor care comit infracțiuni și privarea acestora de produsul 
infracțional.
 Concluzionând, în opinia noastră, valoarea principală protejată prin incriminarea infracțiunii de spălare 
a banilor este buna înfăptuire a justiției, iar cea secundară, relațiile patrimoniale desfășurate în cadrul circuitului 
economico-financiar.

 III.2. Subiecții infracțiunii
 III.2.1. Subiectul activ
 Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor este general, infracțiunea putând fi comisă de orice 
persoană. De asemenea, persoana juridică poate fi subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor atunci când 
fapta este comisă în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice65. 
 Participația penală este posibilă în toate modalitățile, însă complicele sau instigatorul pentru a putea 
răspunde penal este necesar să cunoască proveniența ilicită a banilor și fie să aibă scopul special, fie să cunoască 
scopul urmărit de autor în cazul  modalității prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a), întrucât acesta reprezintă 
o circumstanță subiectivă de individualizare, care se răsfrânge asupra participanților, doar dacă aceștia au 
cunoscut-o66. 
 Referitor la subiectul activ, apare totuși o întrebare. Poate autorul sau participantul la infracțiunea 
predicat fi subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor sau nu? Răspunsul a suscitat numeroase dezbateri 
atât în doctrină, cât și în practica judiciară. 
 În doctrină, într-o opinie se afirmă că nu poate fi subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor persoana 
care a săvârșit sau a participat la săvârșirea infracțiunii din care provin bunurile supuse spălării, deoarece prin 
comiterea infracțiunii principale autorul devine deținător al bunului67, iar prin condamnarea acestuia și pentru 
infracțiunea de spălare a banilor este încălcat principiul ne bis in idem68. În susținerea acestei opinii se aduc, 
totodată,  următoarele argumente de text:
 - sintagma ,,cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracțiuni” exclude din sfera subiecților activi 
persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunii predicat, deoarece în caz contrar ea ar fi fost inutilă;
chiar dacă s-ar considera că textul este echivoc, acesta ar trebui interpretat strict și în favoarea făptuitorului;
 - legiuitorul folosește o expresie asemănătoare și în cazul infracțiunii de tăinuire, unde este unanim 
acceptat că persoana care a săvârșit infracțiunea din care provine bunul nu poate fi subiect activ al infracțiunii 
de tăinuire69.
 În sens contrar, se susține că de vreme ce subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor nu este 
circumstanțiat, acesta poate fi orice persoană fizică sau juridică, adică chiar și subiectul activ al infracțiunii 
principale70. Referitor la sintagma ,,cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracțiuni” s-a susținut că ea 

65 A se vedea C. Ap. București, Secția a II-a penală, Decizia penală nr. 148/A din 02.02.2017; C. Ap. Craiova, Decizia penală 
nr. 736 din 02.06.2014, ambele disponibile la adresa www.idrept.ro (ultima accesare în data de 23.06.2018).

66 F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, Vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 269.
67 V. Dongoroz, Tăinuirea, în Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială, Vol. II, Ed. Academiei române, 

București, 1971, p. 571 apud K. Guiu, op. cit., p. 185
68În acest sens, M. A. Hotca, M. Dobrinoiu, Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 11; K. 

Guiu, op. cit., p. 186.
69 M. A. Hotca, M. Dobrinoiu, op. cit., p. 118-120.
70 În acest sens, A. A. Dumitrache, op. cit., p. 249-251, C. Voicu, Al. Boroi, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corlățeanu, op. cit., p. 

286., R. Jurj-Todoran, D. Drosu Saguna, op. cit.,p. 47.

http://www.idrept.ro
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poate fi interpretată în legătură cu poziția subiectivă a autorului, acesta neputând fi autor nici al infracțiunii 
predicat, nici al spălării banilor dacă se află în eroare asupra caracterului penal al faptei săvârșite71. Totodată, 
se afirmă că principiul ne bis in idem nu este lezat, invocându-se în acest sens Decizia Curții Constituționale 
73/201172, în care aceasta a statuat că ,,nu poate fi reținută critica, întrucât, pentru ca acest principiu de drept 
procesual penal să își găsească aplicare, persoana în cauză trebuie să fi suferit o condamnare, să fi fost achitată sau să 
se fi dispus încetarea urmăririi penale pentru fapta cu privire la care este din nou urmărită sau judecată. În situația 
concursului de infracțiuni, însă, infractorului i se aplică o pedeapsă principală, fără ca prin aceasta să fie încălcate în 
vreun fel dispozițiile art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție”.
 Practica judiciară era la fel de neunitară precum doctrina, existând decizii atât în sensul că subiectul 
activ al infracțiunii predicat poate fi subiect activ al infracțiunii analizate73, cât și în sens contrar74. Gravitatea 
situației practicii judiciare este relevată de faptul că inclusiv la nivelul aceleași instanțe existau soluții diferite. 
Spre exemplu, în anul 2008, la diferență de câteva luni, există două decizii contrare cu privire la acest subiect, 
ambele aparținând Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
 Într-una dintre ele instanța afirmă că ,,participantul la infracțiunea principală (din care provine bunul 
albit) nu poate fi subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor dacă are calitatea de subiect activ al primei infracțiuni, 
deoarece el a devenit deținător al bunului prin comiterea faptei principale”75, iar în alta condamnă inculpatul pentru 
infracțiunea de spălare de bani, cu toate că acesta era subiectul activ al infracțiunilor din care proveneau banii 
supuși spălării76. 
 Problema pare a fi fost tranșată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin intermediul unei hotărâri 
prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel, prin Decizia nr. 16/201677 s-a stabilit că subiectul 
activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile. 
Raționamentul instanței est următorul: o asemenea posibilitatea nu este expres interzisă de lege; în Convenția 
de la Varșovia se stipulează în art. 9 paragraful 2 lit. a) că se poate prevedea că infracțiunile enunțate în acest 
paragraf nu se aplică persoanelor care au săvârșit infracțiunea predicat, iar cum la momentul aderării la 
Convenția de la Varșovia, statul român nu a exprimat nicio rezervă și nici în Legea nr. 656/2002 nu există 
vreo dispoziție care să împiedice reținerea în sarcina subiectului activ al infracțiunii predicat și infracțiunea de 
spălare de bani, rezultă că, din punct de vedere teoretic, un asemenea concurs de infracțiuni este posibil. Un alt 
argument al instanței prin care susține soluția este Deciziei Curții Constituționale nr. 73/2011, precizate mai 
sus, prin care a stabilit că nu este vorba de o încălcare a principiului ne bis in idem în această situație.
 Datorită faptului că potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală decizia Înaltei Curți de 
Casație și Justiție este obligatorie pentru toate instanțele de la data publicării ei în Monitorul Oficial, adică de 
la data de 25.08.2016, am fi putut susține că dezbaterea din punct de  vedere al practicii judiciare s-a încheiat. 

71 C. Bogdan, op. cit., p. 185; în același sens, a se vedea ÎCCJ, Secția penală, Decizia 836 din 13 februarie 2013, în care instanța 
precizează că ,,sintagma cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracțiuni trebuia a fi interpretată în legătură cu poziția psihică 
a autorului infracțiunii principale, însemnând că se impune ca acesta să nu se afle în eroare asupra caracterului penal al faptei săvârşite”, 
decizia fiind disponibilă la adresa www.scj.ro (ultima accesare la data de 23.06.2018). Referitor la acest argument, dorim să precizăm 
că eroarea este reglementată ca o cauză de neimputabilitate, care exclude răspunderea penală referitor la orice infracțiune. Prin 
urmare, apare fără logică susținerea că legiuitorul s-a gândit la această situație în momentul redactării normei, de vreme ce eroarea 
este reglementată în Codul penal și se aplică în cazul oricărei infracțiuni.

72 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 108 din 11 februarie 2011.
73 A se vedea ÎCCJ, Secția penală, Decizia penală 1562 din 28.04.2009, Decizia penală 2422 din 24.06.2009, Decizia penală 2984 

din 25.09.2008, Decizia penală 386 din 11.03.2004, în Șt. Tudor, Spălarea banilor. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2013.
74 A se vedea ÎCCJ, Secția penală, Decizia penală nr. 147 din 19.01.2011, Decizia penală nr. 1100 din 10.04.2012, în Ș. Tudor, 

op. cit.; C. Ap. Galați, Decizia 264 din 29 octombrie 2013, document disponibil la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 
23.06.2018).

75 ÎCCJ, Secţia penală, Decizia penală nr. 3164 din 08. 10.2008, în Ş. Tudor, op. cit., p. 40. Argumentarea soluției în această 
decizie este defectuoasă întrucât se precizează că art. 8 din Legea 656/2002 (forma în vigoare la acea dată) precizează cine poate fi 
subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor, însă acest articol stabilește, potrivit art. 8^1 din aceeași lege, persoanele care ,,sunt 
obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”.

76 ÎCCJ, Decizia penală nr. 4072 din 09.12.2008, în Ş. Tudor, op.cit., p. 58. În speță, inculpatul a folosit banii obținuți din 
infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism pentru a construi o casă, ceea ce, în opinia instanței, constituie infracțiunea de 
spălare a banilor în modalitatea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002.

77 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 654 din 25/08/2016.

C:Documents%20and%20SettingsuserSintact%202.0cacheLegislatietemp00067035.htm
http://www.scj.ro
http://www.sintact.ro
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Totuși, considerăm că dezbaterea continuă, astfel că în următoarele rânduri vom încerca să analizăm sub un 
aspect critic Decizia 16/2016. 
 În opinia noastră, raționamentul instanței este deficitar. În primul rând, afirmația conform căreia 
posibilitatea ca subiectul activ al infracțiunii predicat să răspundă și pentru infracțiunea de spălare de bani 
nu este expres interzisă de lege reprezintă un argument atipic pentru domeniul dreptului penal și defectuos.  
Relevăm faptul că nici în cazul infracțiunii de tăinuire nu este expres interzisă de lege posibilitatea ca subiect 
activ al tăinuirii să fie autorul faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul78, dar doctrina și practica 
judiciară sunt unanime în a afirma că acest lucru nu este posibil79.
În al doilea rând, referitor la prevederile Convenției de la Varșovia, aceasta a devenit parte a dreptului nostru 
intern doar din anul 200680, iar textul normei de incriminare în ceea ce privește alin. (1) al art. 29 este același din 
anul 2002. Prin urmare, dacă textul de incriminare este același, până în anul 2006 era incriminată infracțiunea 
de spălare de bani comisă de subiectul activ al infracțiunii predicat sau doar din anul 2006 este incriminată, 
ca urmare a ratificării Convenției de la Varșovia?! Întrebarea demonstrează doar precaritatea argumentului 
instanței. De asemenea, este necesar a fi evidențiat faptul că s-ar putea susține că tăinuirea, având în vedere 
tipicitatea faptei, ar reprezenta o faptă de spălare de bani în accepțiunea Convenției de la Varșovia. În consecință, 
aplicând raționamentul instanței, ajungem la concluzia că tăinuitor poate fi și autorul faptei prevăzute de legea 
penală din care provine bunul, întrucât nici în cazul infracțiunii de tăinuire nu se precizează expres că autorul 
faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul nu va răspunde și pentru infracțiunea de tăinuire, iar 
statul român nu a formulat rezerve cu privire la prevederile Convenției. Totuși, nimeni nu a susținut acest lucru 
în cazul infracțiunii de tăinuire. 
 În al treilea rând, referitor la încălcarea principiului ne bis in idem, suntem de acord cu Decizia Curții 
Constituționale nr. 73/2011 în privința faptului că acesta reprezintă un principiu al dreptului procesual penal. 
Scopul său este de a proteja raporturile juridice în materie penală prin interzicerea instituirii unei noi proceduri 
penale cu privire la o situație juridică ce a fost definitiv soluționată. Pe scurt, principiul vizează interdicția 
impunerii unei duble sancțiuni penale pentru aceeași faptă81.
 Pornind de la această interdicție, în doctrină s-a afirmat că principiului va fi încălcat prin ,,reținerea 
în concurs ideal a infracțiunii din care rezultă banii supuşi spălării și a infracțiunii de spălare a banilor în varianta 
normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 atunci când autorul spălării banilor dobândeşte 
bunuri provenind din săvârşirea de infracțiuni, dacă dobândirea de bunuri nu este urmată de un act subsecvent în 
scopul disimulării originii ilicite a bunurilor”82. Autoarea dă ca exemplu situația în care este sustrasă o sumă de 
bani, susținând că prin sustragere are loc o imposedare, adică o dobândire a unei sume de bani din săvârșirea 
infracțiunii de furt, dar care nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor în 
varianta normativă prevăzută în art. 29 alin. (1) lit. c) din  Legea nr. 656/2002. Suntem de acord că în acest 
caz nu ar trebui reținut un concurs de infracțiuni între infracțiunea predicat și cea de spălare a banilor. Totuși, 
principiul non bis in idem nu reprezintă o interdicție de sancționare a concursului ideal, atunci când sunt lezate 
două obiecte juridice diferite83. Or, în acest caz, se poate susține că se întâmplă exact acest lucru. Prin urmare, 
considerăm că discuția ar trebui raportată la obiectul juridic lezat. Mai exact, trebuie stabilit dacă subiectul activ 
al infracțiunii din care provin bunurile supuse spălării lezează sau nu obiectul juridic protejat de art. 29 din 
Legea 656/2002 prin acțiunea sa. 
 În cazul în care nu discutăm despre o lezare a acestuia, potrivit principiului ofensivității, nu poate fi 

78 Spre exemplu, dacă o persoană fură un inel, pe care apoi îl topește și îl transformă într-o broșă, teoretic, ar comite infracțiunea 
de tăinuire în modalitatea transformări bunului. Totuși, opinia unanimă atât în doctrină, cât și în practică este că acesta nu va 
răspunde pentru infracțiunea de tăinuire.

79 A se vedea S. Bogdan, op. cit., p. 287;  C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II, Ed. C.H. Beck, 
p. 75.

80 Convenția a fost ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 
din 4 decembrie 2006.

81 R.  Chiriță, Convenția Europeană a drepturilor omului, Comentarii şi explicații, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 518.
82 C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ, document disponibil la adresa www.juridice.ro, 2013 

(ultima accesare la date de 03.09.2018).
83 R. Chiriță, op. cit., p. 521.

http://www.juridice.ro
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atrasă răspunderea penală, chiar dacă fapta este prevăzută de legea penală. Astfel, în cazul sustragerii unei sume 
de bani este lezat patrimoniul unei persoane, această lezare fiind sancționată prin incriminarea infracțiunii 
de furt. Odată sustrasă suma de bani are loc o împosedare a făptuitorului, adică o dobândire a acesteia și, în 
consecință, și o deținere. Simpla deținere a sumei de bani nu lezează obiectul juridic al infracțiunii de spălare a 
banilor, întrucât nu îngreunează cercetările cu privire la infracțiunea de furt, astfel încât să fie afectată înfăptuirea 
justiției. Nu sunt lezate nici relațiile patrimoniale din cadrul circuitului economico-financiar, deoarece simpla 
deținere nu implică introducere sumei provenite dintr-o infracțiune în circuitul economico-financiar. În 
consecință, infracțiunea de spălare a banilor nu poate atrage răspunderea penală în acest caz, deoarece obiectul 
juridic nu este lezat, cu toate că acțiunea  – deținerea sumei de bani, provenind dintr-o infracțiune – este tipică 
din punct de vedere al laturii obiective  a infracțiunii.
 În alte state, această discuție s-a purtat cu privire la infracțiunea de tăinuire și s-a încercat transpunerea 
ei în cazul infracțiunii de spălare a banilor. Astfel, în Spania, s-a afirmat că, deși nu se precizează expres precum 
în cazul infracțiunilor de tăinuire și favorizare a infractorului, subiectul activ al infracțiunii predicat nu poate 
fi subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor84. Afirmația se bazează pe așa-numitul principiu ,,impunidad 
del autoencubrimiento”, care, în esență, este justificat prin două teze. 
 Prima susține că spălarea banilor este o infracțiune ulterioară care ar fi absorbită de infracțiunea 
precedentă85, în timp a doua teză consideră aplicabil principiul general al inexigibilității altui comportament86. 
Optând pentru o teză sau pentru cealaltă, rezultatul este același: autorul și participanții la infracțiunea principală 
nu pot fi sancționați ca făptuitori sau participanți la infracțiunea de spălare a banilor. 
 Într-o opinie contrară, se susține că posibilitatea sancționării participanților la infracțiunea principală 
este deschisă prin faptul că legiuitorul nu a interzis expres acest lucru ca în cazul infracțiunilor de favorizare și 
tăinuire. Referitor la principiul de mai sus, se afirmă că el este aplicabil dacă nu se comite o nouă infracțiune, 
ceea ce se întâmplă în cazul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor87. Totuși, autoarea opiniei evidențiază că 
un reproș al teoriei ar putea consta în faptul că, în anumite cazuri, ar fi  excesivă pedepsirea făptuitorului pentru 
ambele infracțiuni. 
 În consecință, a fost dezvoltată ideea conform căreia nu va fi pedepsit participantul la infracțiunea 
principală și pentru infracțiunea de spălare a banilor atunci când acesta doar utilizează bunurile provenind din 
infracțiune sau când le schimbă în bunuri de consum, întrucât în aceste cazuri nu este îngreunată activitatea 
organelor de cercetare penală și, în consecință, nu este lezată înfăptuirea justiției88. În schimb, se va reține un 
concurs de infracțiuni când veniturile ilicite sunt folosite într-o activitate comercială sau de investiții89. În 
acest sens, se dă următorul exemplu: dacă traficantul de droguri cumpără o mașină pentru plăcerea sa, faptă nu 
constituie spălare de bani, însă dacă mașină este dobândită pentru a fi vândută și în acest fel este justificată o 
mărire a patrimoniul care are, de fapt, ca sursă, comiterea unei infracțiuni, ne vom afla în prezența unei fapte 
de spălare a banilor90. Dezbaterea doctrinară cu privire la acest subiect a fost încheiată în urma unor modificări 
legislative din anul 2010 prin care s-a prevăzut expres că autorul infracțiunii principale poate răspunde pentru 
infracțiunea de spălare a banilor.
 În alte state europene, posibilitatea reținerii unui concurs între infracțiunea principală și spălarea de bani 

84 A. Moreno Canoves, F.  Ruiz Marco, Delitos socioeconómicos. Comentarios a los arts. 262, 270 a 310 del nuevo Código penal 
(concordados y con jurisprudencia), Ed. Edijus, Zaragoza, 1996, p. 386; E. Ruiz Vadillo, El blanqueo de capitales en el ordenamiento 
jurídico espańol. Perspectiva actual y futura, în ,,Boletín de Información del Ministerio de Justicia”, 1992, p. 115;  I. Blanco Cordero, 
op. cit., p. 461 și urm. apud P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 130.

85 C. Vidales Rodriguez, op. cit., p. 112; J. A. Zaragoza Aguado, Receptación y blanqueo de capitales, în AA.VV., El nuevo Código 
penal y su aplicación a empresas y profesionales, III, Madrid, 1996, p.. 457, 468 și urm. apud. P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 131.

86 I. Blanco Cordero, op. cit., p. 470 și urm. apud P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 131.
87 P. Faraldo Cabana, op. cit., p. 132. 

88 P. Faraldo Cabana, Cuestiones relativa a la autoria de los delitos de blanqueo de biens, în L. M. Puente Aba,. M. (coord.), 
Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal, Comares, Granada, 2008, p. 169.

89 Această teorie a fost utilizată și în practica judiciară română, instanța achitând inculpatul pentru infracțiunea de spălare a 
banilor. A se vedea, ÎCCJ, Secția penală, Decizia 1048 din 24 martie 2014, disponibilă pe www.scj.ro.

90 C. Aranguez  Sanchez, El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, p. 177 apud P. Faraldo 
Cabana, op. cit., p. 169.
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în sarcina aceluiași subiect activ a fost consacrată fie de practica judiciară, precum în Franța91, fie de legiuitor 
în mod expres, precum în Italia, unde a fost creată o nouă infracțiune –autoriciclaggio. În Germania, unde era 
interzisă reținerea unui astfel de concurs de infracțiuni, a fost modificat textul incriminator, stabilindu-se că 
poate răspunde și autorul infracțiunii predicat pentru infracțiunea de spălare a banilor, însă doar dacă în scopul 
disimulării originii ilicite acesta introduce în circuitul economic un bun provenind din infracțiuni.
 Revenind la reglementarea națională, considerăm că era oportună intervenția legiuitorului pentru 
clarificarea situației juridice, întrucât, făcând abstracție de obligativitatea Deciziei 16/2016, argumente puternice 
există în favoarea ambelor soluții, poate chiar mai puternice în sensul imposibilității reținerii unui atare concurs 
de infracțiuni, având în vedere textul art. 29 alin. (1) din Legea 656/2002 și principiul legalității incriminării 
care impune interpretarea strictă a normei.
În orice caz, luând în considerare soluția consacrată de Înalta Curte de Casație și Justiție, apare o altă problemă. 
Art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 incriminează ,,dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, 
cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracțiuni”. În aceste condiții, autorul unui furt ce are ca obiect o 
sumă de bani, prin comiterea infracțiunii va deveni deținător al acesteia. Va răspunde el și pentru infracțiunea 
de spălare de bani?! Cum am precizat mai sus, în acest caz, s-ar putea argumenta că obiectul juridic nu este lezat. 
Totuși, dacă acesta își cumpără un ceas sau un telefon din suma sustrasă, va răspunde pentru infracțiunea de 
spălare de bani?! Înalta Curte de Casație și Justiție a preconizat aceste probleme, precizând în Decizia 16/2016 
că instanța ,,învederează însă că infracțiunea de spălare de bani nu trebuie reținută automat în sarcina autorului 
infracțiunii din care provin bunurile, pentru simplul fapt că în activitatea sa infracțională s-a realizat și una dintre 
acțiunile  proprii elementului material al infracțiunii de spălare de bani, pentru că aceasta ar lipsi infracțiunea de 
individualitate. Revine organelor judiciare sarcina de a decide în situații concrete dacă infracțiunea de spălare de bani 
este suficient de bine individualizată în raport cu infracțiunea din care provin bunurile și dacă este cazul să se rețină 
un concurs de infracțiuni sau o unică infracțiune”. 
 După cum se poate observa aceasta nu a trasat niște linii directoare clare cu privire la acest subiect, ci 
mai degrabă a accentuat problema prin folosirea unei noțiuni vagi, neclare. Când își păstrează individualitatea 
infracțiunea și când nu?! Dacă autorul va cumpăra un ceas de câteva mii de lei este destul de bine ,,individualizată” 
infracțiunea de spălare a banilor?! Dar dacă va cumpăra o mașină ori un tablou, operă de artă?! Reiese, așadar, 
că încercând să ajungem la o practică unitară, creăm premisele unei alte dispute ce va da naștere unei practici 
neunitare.
 Referitor la această problemă, în practica judiciară, s-a sugerat că autorul infracțiunii predicat nu poate 
fi sancționat și pentru fapta prevăzută în art. 29 alin. (1) decât dacă este dovedit scopul disimulării originii 
infracționale a bunului92. Apreciem încercarea de a limita sfera de incidența a textului de incriminare, însă 
în cazul acestei modalități norma legală nu prevede în mod expres necesitatea intenției calificate de scopul 
disimulării originii ilicite a bunului, astfel încât, teoretic, nu va fi împiedicată reținerea infracțiunii de spălare 
a banilor în cazul unei asemenea apărări. Spre exemplu, s-a reținut ca act material al infracțiunii de spălare a 
banilor achiziționarea din suma primită ca urmare a traficării influenței a unor diferite aparate de masaj, a căror 
valoare economică era de aproximativ 25.000 lei93. Oare în acest caz a existat scopul disimulării originii ilicite?! 

91 Soluția jurisprudențială a fost criticată de către doctrină, susținându-se că ar fi încălcat principiul legalității incriminării care 
impune interpretarea strictă a legii. Pentru mai multe detalii privind acest aspect, a se vedea C. Bogdan, op.cit., p. 186-188.

92 C. Ap. Timișoara, Decizia nr. 1122/2016 din 29 septembrie 2016, document disponibil la adresa www.sintact.ro (ultima 
accesare la data de 24.06.2018). Inculpatul a fost acuzat de infracțiunea de spălare a banilor, întrucât ar fi achiziționat pe numele 
fiicei sale bunuri mobile și imobile din banii proveniți din infracțiuni de corupție. Instanța a argumentat soluția astfel: ,,faptul că 
părinţii numitei T.L.A. au cumpărat anumite bunuri pe numele acesteia, apare ca fiind o practică frecventă în diferite familii, neputând 
fi catalogat acest gest ca având scop ascunderea, disimularea adevăratei naturi a provenienţei bunurilor întrucât nu s-a dovedit prin 
mijloacele de probă administrate o asemenea intenţie”.

93 ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 434 din 25.11.2015, document disponibil la adresa www.idrept.ro (ultima accesare la data de 
23.06.2018). Mai exact, instanța a reținut că ,,a reţinut că inculpatul A. a utilizat suma de bani obţinută în urma comiterii infracţiunii 
de trafic de influenţă, în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acesteia, prin cumpărarea la data de 9 februarie 2012 a unor 
bunuri în valoare de 25.455,59 lei, respectiv un aparat masaj picioare, un pat masaj automat cu 13 pietre jad, o saltea cu pietre jad mare, 
o saltea cu trambulină mare, o mască facială din pietre jad, o centură de masaj cu pietre jad şi un aparat de masaj ciocan - 4 pietre jad 
conform facturii fiscale din 9 februarie 2012 şi bonului fiscal din 10 februarie 2012 emise de SC D. SRL Bucureşti”.

http://www.sintact.ro
http://www.idrept.ro
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S-ar putea susține că inculpatul a folosit suma de bani obținută doar în vederea sporirii gradului de confort în 
propria locuință și nu în scopul disimulării. Reiese, așadar, că nici criteriul scopului urmat nu este în măsură să 
conducă la o jurisprudență unitară.
 Totodată, mai trebuie evidențiat că în art. 29 alin. (1) lit. a) se precizează că în această modalitate 
latura subiectivă trebuie caracterizată fie de scopul  special  al ascunderii sau al disimulării originii ilicite a 
bunurilor, fie de scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de 
la urmărirea, judecata sau executarea pedepsei. Având în vedere decizia de mai sus, în reglementarea actuală 
va fi pedepsit autorul infracțiunii predicat pentru propria favorizare?! În doctrină este unanim admis că acesta 
nu poate răspunde pentru propria favorizare. Or, în acest caz, când bunurile sunt schimbate sau transferate în 
vederea sustragerii de la urmărire, judecată sau executare, nu este oare vorba despre un ajutor dat făptuitorului, 
precum în cazul favorizării?! 
 În proiectului noului Cod penal infracțiunea urma să fie introdusă ca infracțiune contra înfăptuirii 
justiției, modificându-se totodată textul incriminării prin înlăturarea lit. c - dobândirea, deținerea sau folosirea de 
bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracțiuni, întrucât aceasta modalitate urma să fie incriminată 
prin textul infracțiunii de tăinuire. De asemenea, urma a fi prevăzut expres că infracțiunea de spălare a banilor 
poate fi săvârșită și de către autorul sau participantul la fapta prevăzută de legea penală din care provine bunul, 
dar nemaiexistând lit. c), nu mai apăreau problemele de mai sus, deoarece era unanim admis că nu poate fi 
tăinuitor subiectul activ al faptei principale. Nu mai era prevăzut nici scopul special al ajutării persoanei ce a 
comis infracțiunea principală să se sustragă de la urmărire, judecată, executarea pedepsei. În procesul legislativ, 
aceste prevederi au dispărut din Codul penal. Totuși, norma de incriminare urma să fie modificată prin Legea 
187/2012 privind pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. În forma adoptată de 
către Senat94, nu a fost înlăturată lit. c), dar se prevedea ca în această modalitate fapta nu poate fi săvârșită de 
autorul sau participantul la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul. În final, în forma 
legii publicate în Monitorul Oficial, nu mai exista nicio precizare cu privire la subiectul activ, fiind păstrată 
totodată lit. c). Ce a determinat acest comportament al legiuitorul nu am reușit să aflăm, însă cert este că forma 
adoptată este mult inferioară din punct de vedere al previzibilității și clarității textului de lege decât cea din 
proiectul Codului penal.
 Cu toate acestea, Curtea Constituțională a reușit prin recenta Decizie nr. 418 din 19 iunie 201895 să 
înlăturate o mare parte din aceste probleme, declarând neconstituționale dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. c) în 
interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16/2016. Aceasta a reținut, în esență, 
că se ,,încalcă cerințele de claritate, precizie şi previzibilitate, ce rezultă din principiul statului de drept, impuse de 
prevederile constituționale ale art.1 alin.(5), dar şi principiul legalității incriminării şi a pedepsei, astfel cum acesta 
este reglementat la art.23 alin.(12) din Constituție şi la art.7 din Convenție”. Curtea a evidențiat faptul că, spre 
deosebire de modalitățile de comitere prevăzute de lit. a) și b), care presupun acțiuni distincte de cele care 
formează obiectul material al infracțiunii predicat, dobândirea sau deținerea ,,sunt, în realitate, situații de fapt 
rezultate, în mod inevitabil, din comiterea infracțiunii din care provin bunurile dobândite sau deținute, şi nu acțiuni 
separate, de sine stătătoare, care să poată fi săvârşite de autorul infracțiunii predicat la un moment ulterior consumării 
acesteia, pe baza unei rezoluții infracționale distincte. Aşa fiind, prin natura lor, dobândirea şi deținerea bunurilor 
provenite din săvârşirea unor infracțiuni, de către subiectul activ al infracțiunilor în cauză, nu pot fi disociate de 
infracțiunile predicat şi, prin urmare, nu pot fi analizate ca infracțiuni separate”. 
 Totodată, instanța de contencios constituțional a statuat că deși folosirea bunurilor reprezintă o acțiune 
ulterioară distinctă, aceasta este mai degrabă o activitate firească, ce nu presupune, per se, existența unei noi 
rezoluții infracționale, întrucât dobândirea bunurilor se face în scopul folosirii lor. Mai mult decât atât, 
Curtea Constituțională a afirmat că ,,simpla folosire a bunurilor rezultate din comiterea unei infracțiuni de 
către subiectul activ al infracțiunii săvârşite nu corespunde de plano scopului avut în vedere de legiuitor cu ocazia 
reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de a disimula proveniența bunurilor obținute din infracțiuni”.
 În consecință, Curtea Constituțională aplicând testul proporționalității a ajuns la concluzia că 
primele două modalități prevăzute de lit. c) sunt vădit excesive, iar cea de-a treia modalitate este lipsită 

94 Consultarea acesteia se poate face la următoarea adresă: www.cdep.ro/caseta/2011/03/11/pl1110 0_ se.pdf. 
95 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 19.07.2018.

http://www.cdep.ro/caseta/2011/03/11/pl1110%200_%20se.pdf
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de claritate, precizie şi previzibilitate, aspecte de natură a determina angajarea, în mod disproporționat, a 
răspunderii penale a inculpatului.
 Așadar, problemele relevate anterior în legătură cu modalitatea de comitere a infracțiunii prevăzută de lit. 
c) vor dispărea întrucât subiectul activ al infracțiunii predicat nu va mai răspunde penal pentru fapta prevăzută 
de lit. c). Ne aflăm în prezența unei dezincriminări, deoarece prin decizia Curții Constituționale este restrânsă 
sfera de incidență a textului incriminator, astfel încât fapta de a dobândi, deține ori folosi bunuri provenind din 
infracțiuni nu mai constituie infracțiune atunci când este săvârșită de subiectul activ al infracțiunii predicat96. 
 Totuși, încă vor subzista anumite situații care ridică probleme referitor la răspunderea subiectului activ 
al infracțiunii principale pentru infracțiunea de spălare a banilor. Cum am precizat mai sus, în cazul în care 
vorbim de scopul special al ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă 
de la urmărirea, judecata sau executarea pedepsei, dacă fapta este săvârșită de subiectul activ al infracțiunii 
principale, ne vom afla în situația unei autofavorizări, care în dreptul nostru se consideră că nu poate atrage o 
răspundere penală decât dacă legiuitorul prevede în mod expres acest lucru. Mai exact, această favorizare ce 
va constitui infracțiunea de spălare a banilor apare sub forma unei complicități ulterioare, pe care legiuitorul o 
sancționează ca infracțiune distinctă. Or, dacă autorul faptei principale va comite în scopul precizat infracțiunea 
de spălare a banilor ar însemna să reținem un concurs între diferitele forme de participație (autor și complice 
ulterior) la fapta ilicită, ceea ce, conceptual, nu ar fi posibil, întrucât complicitatea este absorbită în actul de 
autorat.
 În opinia noastră, în această situație particulară nu ar trebui reținut un concurs de infracțiuni, atât 
pentru argumentele anterioare, cât și datorită faptului că  textul de lege nu prevede expressis verbis răspunderea 
subiectului activ al infracțiunii principale pentru infracțiunea de spălare a banilor, astfel încât voința legiuitorului 
să fie neechivocă. Această posibilitatea a fost dedusă pe calea interpretării, o interpretare care pare să contravină 
tradiției din dreptul penal român de a exclude din sfera răspunderii penale autofavorizarea. Mai mult decât 
atât, textul de lege vorbește despre ,,scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracțiunea din care provin bunurile”, 
ceea ce sugerează că nu putem vorbi despre autofavorizare în acest caz. În consecință, în temeiul principiului 
legalității incriminării, în componenta sa ,,lex stricta”, posibilitatea reținerii unui atare concurs de infracțiuni 
în ipoteza analizată ar trebui să fie exclusă. Problema obligativității Deciziei 16/2016 ar  putea fi rezolvată 
argumentând că, astfel cum Înalta Curte a precizat în motivarea acesteia, ,,individualitatea infracțiunii de 
spălare a banilor” nu este suficient de bine conturată în acest caz pentru a permite angajarea răspunderii pentru 
un concurs de infracțiuni.
 Soluția propusă pare a fi susținută și de Curtea Constituțională prin Decizia 481 din 19.06.2018. 
Instanța de contencios constituțional, chiar dacă admite că subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor în 
modalitățile prevăzute de lit. a) și b) poate fi subiectul activ al infracțiunii predicat, în considerentele hotărârii, 
chiar în același paragraf (21), redă opinia unor specialiști care a fost consultați cu ocazia pronunțării Deciziei 
16/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, opinie care statuează că, în modalitatea în discuție, infracțiunea 
„nu poate fi comisă de autorul infracțiunii din care provin bunurile, deoarece acesta nu se poate autofavoriza”. 
 Totuși, considerăm că se impune o intervenție legislativă care să clarifice situația subiectului activ al 
infracțiunii principale raportat la infracțiunea de spălare a banilor, actuala reglementare, chiar în lumina recentei 
admiteri a excepției de neconstituționalitate, dând naștere unor situații care nu sunt pe deplin clarificate și care 
pun în discuție principiul legalității incriminării. 
 Nu în ultimul rând, trebuie evidențiat faptul că modificările jurisprudențiale referitoare la subiectul activ 
al infracțiunii de spălare a banilor aduc în discuție prevederile art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, care consacră principiul legalității incriminării (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege). 
 În primul rând, Curtea de la Strasbourg consideră că termenul de lege înglobează atât dreptul de 
origine legislativă, cât și pe cel de origine jurisprudențială97. În al doilea rând, aceasta consideră că o normă 
de incriminare nu poate avea întotdeauna o precizie absolută, fiind uneori necesară folosirea unei tehnici 
de reglementare bazată pe utilizarea unor concepte generale, urmând ca instanțele naționale să clarifice 

96 Referitor la aplicarea legii penale în cazul actelor normative declarate neconstituționale, a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, 
Drept penal. Partea generală, Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 158-161.

97 Cauza Dragotoniu și Militaru- Pidhorni c.  României, parag. 34.
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sfera de aplicabilitate concretă a acesteia98. În orice caz, important este ca destinatarul normei să cunoască, 
pornind de la formularea textului relevant și, eventual, prin intermediul interpretării ei de către instanțe sau 
prin intermediul asistenței judiciare, ce acțiuni sau inacțiuni angajează răspunderea sa penală și ce pedeapsă 
riscă pentru acestea99.
 Cum am relevant anterior, jurisprudența națională, dar și doctrina erau divergente cu privire la posibilitatea 
ca participantul la infracțiunea predicat să fie subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor. Reorientarea 
practicii judiciare spre acceptarea unei atare posibilități impune respectarea exigențelor principiului legalității 
incriminării, întrucât modificarea jurisprudențială are ca efect o înrăutățire a situației făptuitorului în ipoteza 
în care faptele ce constituie infracțiunea de spălare a banilor sunt săvârșite de către participantul la infracțiunea 
predicat anterior uniformizării practicii judiciare, dar sunt judecate ulterior.
 În cauzele Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, Del Rio Prada împotriva Spaniei, Pessino 
împotriva Franței, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a trasat linii directoare cu privire la astfel de situații. 
În esență, Curtea a analizat dacă revirimentul jurisprudențial era sau nu previzibil la momentul comiterii 
faptelor. În aceste cauze statul nu a reușit să demonstreze previzibilitatea schimbării practicii judiciare, fapt 
pentru care Curtea a constatat încălcarea art. 7 din Convenție.
 Printr-o interpretare per a contrario a  acestor cauze, ajungem la concluzia că de vreme ce existau soluții 
și de o parte, și de alta în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor, exigențele ce decurg 
din art. 7 sunt respectate, căci oricare dintre soluții era previzibilă. În acest sens relevantă este cauza Jorgic 
contra Germaniei, în care Curtea a reținut că infracțiunea de genocid, la momentul la care inculpatul a comis 
fapta, era susceptibilă atât de o interpretare extensivă, cât și de una restrictivă. Instanțele din Germania, o 
parte din doctrină și Adunarea Generală a Națiunilor Unite favorizau interpretarea extensivă la acel moment.  
 În consecință, Curtea a considerat că deși nu exista un consens cu privire la acest aspect, inculpatul 
putea să prevadă în mod rezonabil, eventual cu ajutorul unui specialist în domeniul dreptului, că fapta sa ar 
putea intra sub sfera legii penale. Esențial este aspectul că acuzatul a fost prima persoană condamnată pentru 
infracțiunea de genocid după introducerea acesteia în Codul penal german în anul 1955, astfel încât nu exista 
o jurisprudență precedentă, ci doar opinii divergente asupra infracțiunii de genocid. 
 În schimb, hotărârea din cauza Žaja contra Croatiei sugerează o abordare mai nuanțată. Situația de fapt 
se prezintă în felul următor: reclamantul este cetățean croat care are reședința în Cehia. Acesta se întoarce în 
Croația cu un autovehicul înmatriculat în Cehia și îi este aplicată o sancțiune administrativă (amendă) pentru 
faptul că a introdus în statul croat un automobil înmatriculat în Cehia fără a achita taxele vamale. Totuși, de la 
obligativitatea achitării taxelor vamale exista o excepție, situația în care persoana respectivă introduce în statul 
croat un autovehicul înmatriculat pe numele său într-o altă țară în care aceasta își are reședința. Ceea ce a suscitat 
discuții a fost termenul de reședință, căci chiar dacă acesta se regăsea în Convenția de la Istanbul sub această 
formă, el a fost tradus în limba croată ca echivalând cu domiciliul, noțiuni care sunt diferite una de cealaltă 
atât în dreptul croat, cât și în alte state. Curtea a observat că există decizii care consacră ambele interpretări, 
reținând că practica națională relevantă era neunitară. În consecință, instanța de la Strasbourg a considerat 
că nu sunt respectate exigențele condiției clarității și previzibilității, o practică neunitară nefiind în măsură a 
înlătura riscul arbitrariului și a permite destinatarilor să prevadă consecințele faptelor lor. Totodată, aceasta a 
afirmat că nicio persoană nu ar trebui să speculeze, sub amenințarea unei posibile condamnări, dacă comportamentul 
său este sau nu permis  ori să se afle la discreția autorităților, mai ales dacă textul de lege putea fi clar redactat ori 
interpretat prin intermediul unei jurisprudențe într-o manieră care să nu fie caracterizată de incertitudine (parag. 
105).
 În opinia noastră, o soluție tranșantă cu privire la compatibilitatea modificărilor jurisprudențiale cu 
art. 7 din Convenție nu poate fi oferită, fiind necesar a se analiza de la caz la caz dacă la momentul comiterii 
faptei antrenarea răspunderii pentru infracțiunea de spălare a banilor în sarcina participantului la infracțiunea 
predicat era sau nu previzibilă. Mai exact, va fi necesar a se determina care dintre cele două soluții predomina 
în acel moment în practica judiciară. Dacă aceasta era cea potrivit căreia un atare concurs nu poate fi reținut, 
atunci art. 7 din Convenție ar impune ca modificarea jurisprudențială în sens contrar să nu poată retroactiva, 

98 Cauza Pessino c.  Franței, parag. 31.
99 Cauza Del Rio Prada c.  Spaniei, parag. 79.
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având în vedere considerentele din cauza Žaja contra Croatiei, căci acestea s-ar impune a fortiori în cazul în 
care acuzatul este pasibil de o pedeapsă cu închisoarea. În schimb, dacă practica era atât într-un sens, cât și în 
altul, fără a putea afirma că o soluție este predominantă, considerăm că art. 7 din Convenție nu ar fi încălcat 
de vreme ce revirimentul jurisprudențial, chiar defavorabil, era previzibil. Aceeași soluție se impune cu atât 
mai mult în cazul în care practica judiciară predominanță era în sensul reținerii concursului de infracțiunii în 
ipoteza analizată.
 În ceea ce priveşte efectele Deciziei 418 din 19.06.2018 a Curții Constituționale prin care s-a statuat 
că în modalitățile de comitere prevăzute de lit. c) subiect activ nu poate fi participantul la infracțiunea predicat, 
lucrurile sunt mult mai simple, deoarece această decizie este clar mai favorabilă. Mai exact, suntem în prezența 
unei dezincriminări, efectele deciziei putând și chiar impunându-se a retroactiva, întrucât nu există niciun 
impediment de vreme ce soluția instanței de contencios constituțional este fără dubii una favorabilă acuzatului.

 III.2.2. Subiectul pasiv
 Având în vedere valorile sociale protejate de norma de incriminare, respectiv înfăptuirea justiției 
și relațiile patrimoniale ce se desfășoară în circuitul economico-financiar, considerăm că subiectul pasiv al 
infracțiunii este statul.

 III.3. Latura obiectivă
 Norma de incriminare prevede ca modalități de comitere ale infracțiunii schimbarea sau transferul de 
bunuri (lit. a), ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a 
proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora (lit. b), respectiv dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri 
(c).  Toate aceste modalități presupun însă existența unei situații premise, mai exact existența unor bunuri 
provenind din infracțiuni. 
În consecință, analiza noastră va începe cu examinarea situației premise, va continua cu prezentarea fiecărei 
modalități de comitere a infracțiunii, pentru ca în final să stabilim relația ce există între acestea.

 III.3.1. Situația premisa
 Situația premisă în cazul infracțiunii de spălare a banilor constă în existența unui bun care provine 
din săvârșirea unei infracțiuni. În consecință, infracțiunea spălare de bani este o infracțiune subsecventă, fiind 
condiționată de comiterea unei infracțiuni din care să rezulte bunul supus spălării, adică a unei infracțiuni 
principale.
 Prin ,,infracțiune” se înțelege, conform art. 15 din Codul penal, ,,fapta prevăzută de legea penală, săvârşită 
cu vinovăție, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”. Prin urmare, nu este necesară existența unei 
hotărâri de condamnare (amânare a aplicării pedepsei sau renunțare la aplicarea pedepsei) anterioare pentru 
infracțiunea predicat în vederea condamnării unei persoane pentru infracțiunea de spălare a banilor100. În acest 
sens sunt și dispozițiile Convenției de la Varșovia, care în art. 9 parag. 5 prevăd că ,,fiecare parte se va asigura că 
o condamnare anterioară sau simultană pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condamnare pentru 
spălare de bani”. 
 Reiese, așadar, că infracțiunea de spălare a banilor este totodată o infracțiune autonomă, astfel cum 
a stabilit și Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 16/2016. Trebuie însă precizat că întrebarea 
adresată în vederea dezlegării chestiunii de drept era formulată în sensul stabilirii dacă infracțiunea analizată 
este una autonomă sau subsecventă. Considerăm că întrebarea nu era adecvat enunțată, fapt pentru care Înalta 
Curte a stabilit ce înseamnă caracterul autonom fără a nega caracterul subsecvent al acesteia. Cele două nu se 
exclud, întrucât caracterul subsecvent privește faptul că infracțiunea de spălare a banilor nu poate exista decât 
dacă anterior a fost comisă o infracțiune din care a rezultat un bun, bun care ulterior va fi spălat, iar caracterul 
autonom se referă la lipsa necesității existenței unei hotărâri de condamnare anterioară pentru infracțiunea 
principală.
 În orice caz, caracterul autonom nu înseamnă că instanța investită cu soluționarea unui proces ce are 

100 În acest sens, a se vedea C. Ap. Bacău, Decizia nr. 107 din 21 iunie 2013, document disponibil la adresa www.sintact.ro 
(ultima accesare la data de 24.06.2018). 
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ca obiect infracțiunea de spălare a banilor nu va trebui să stabilească că bunurile provin din comiterea unei 
infracțiuni. Chiar prin decizia de mai sus, Înalta Curte de Casație și Justiție a învederat că ,,în situaţia în care nu 
există o condamnare pentru infracţiunea din care provin bunurile instanţa învestită cu soluţionarea cauzei privind 
infracţiunea de spălare de bani nu trebuie doar să suspecteze că bunurile provin din activitate infracţională, ci şi să 
aibă certitudini în acest sens”. Or, cum am învederat mai sus, instanța va trebui să stabilească că fapta din care 
au provenit bunurile supuse spălării este prevăzută de legea penală, tipică, antijuridică și imputabilă persoanei 
care a săvârșit-o. Din această perspectivă, considerăm că era oportună înlocuirea termenului de ,,infracțiune” cu 
sintagma ,,faptă prevăzută de legea penală”, astfel cum se întâmplă în cazul normei de incriminare a infracțiunii 
de tăinuire. Acest lucru ar însemna că nu este necesar ca cineva să răspundă penal pentru fapta din care a 
rezultat bunul. În schimb, fiind folosit termenul de ,,infracțiune”, dacă bunurile provin dintr-o faptă prevăzută 
de legea penală comisă de către o persoană sub 14 ani, aceasta nu este infracțiune în sensul legii penale și astfel 
este exclusă răspunderea pentru infracțiunea de spălare a banilor cu privire la bunurile care provin din aceasta.
 Luând în considerare cele expuse anterior, nu putem fi de acord cu opinia exprimată în doctrină conform 
căreia101 nici măcar achitarea printr-o decizie penală definitivă a autorului infracțiunii principale nu constituie 
un impediment pentru reținerea infracțiunii de spălare a banilor, condiționat de faptul ca decizia de achitare să 
nu fi avut drept cauză lipsa faptei sau lipsa caracterului penal al acesteia. Dacă această afirmație era adevărată în 
cazul în care era folosită sintagma ,,faptă prevăzută de legea penală”, nicidecum nu se poate spune același lucru 
cu privire la reglementarea actuală în care este folosit termenul de ,,infracțiune”. Achitarea poate fi dispusă și 
pentru lipsa vinovăției prevăzute de lege, existența unei cauze justificative sau de neimputabilitate. Or, cum 
am precizat, infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, antijuridică și imputabilă 
persoanei care a săvârșit-o. Prin urmare, o decizie de achitare pentru că fapta nu există, nu e prevăzută de 
legea penală, nu este săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege ori pentru că există o cauză justificativă sau de 
neimputabilitate va împiedica răspunderea pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, întrucât aceasta 
nu va fi tipică de vreme ce bunurile nu provin din săvârșirea unei infracțiuni. 
Tot astfel, în principiu, o decizie de achitare bazată pe art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală – 
nu există probe că o persoană a săvârşit infracțiunea - va constitui un impediment pentru angajarea răspunderii 
penale cu privire la infracțiunea de spălare a banilor. Totuși, în acest caz, se poate imagina o excepție, întrucât, 
astfel cum s-a relevat în doctrină, teza normativă trebuie înțeleasă în sensul că fapta nu se poate stabili în 
sarcina suspectului sau inculpatului102. Or, dacă se descoperă și se dovedește că infracțiunea principală a fost 
săvârșită de o altă persoană decât cea achitată, infracțiunea de spălare a banilor va subzista și va fi posibilă o 
condamnare pentru aceasta. 
 Pentru a ilustra mai bine situația vom oferi un exemplu. X a fost trimis în judecată pentru comiterea 
infracțiunii de trafic de droguri, dar acesta a fost achitat întrucât nu există probe că el a comis fapta. Însă se 
descoperă că X are un frate geamăn identic, Y, și se dovedește că el este cel care a comis infracțiunea, nu X. Dacă 
o persoană este trimisă în judecată pentru infracțiunea de spălare a banilor, întrucât, având scopul disimulării 
originii ilicite, a transferat sumele de bani provenind din infracțiunea de trafic de droguri, decizia de achitare a 
lui X nu va constitui un impediment pentru angajarea răspunderii penale, întrucât s-a dovedit că fapta există și 
a fost, de fapt, comisă de Y, astfel încât este vorba de bunuri provenind dintr-o infracțiune.
 În schimb, o decizie de încetare a procesului penal bazată pe art. 16 alin. (1) lit. e) – lipsa plângeri 
prealabile, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea 
în mişcare a acțiunii penale -, lit. f ) –intervenirea amnistiei, prescripției103, decesului suspectului sau inculpatului 
persoană fizică sau radierea suspectului sau inculpatului persoană juridică -, lit. g) – a fost retrasă plângerea prealabilă, 
a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii -, lit. h) - există o cauză de nepedepsire 
- sau lit. j) – a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat -  din Codul de procedură penal nu va afecta 
tipicitatea infracțiunii de spălare a banilor, întrucât acestea reprezintă impedimente de ordin procedural care 
nu afectează caracterul de infracțiune al faptei. 

101 R.  Jurj-Todoran, D. Drosu Şaguna, op. cit., p. 40.
102 I. Kuglay, în M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017, 

p.125.
103 A se vedea C. Ap. Suceava, Decizia 117 din 18 martie 2014, disponibilă la adresa www.idrept.ro (ultima accesare la adata 

de 12.05.2018).
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 Totodată, contrar unei opinii exprimate în doctrină104, dezincriminarea infracțiunii principale va avea 
efecte asupra infracțiunii de spălare a banilor. Dacă dezincriminarea infracțiunii principale are loc înainte de 
comiterea infracțiunii de spălare a banilor, este clar că nu mai vorbim de bunuri provenind din infracțiune. 
Dacă intervine ulterior comiterii faptei de spălare a banilor, considerăm că nici în acest caz nu va putea fi 
antrenată răspunderea pentru infracțiunea de spălare a banilor.
 În primul rând, infracțiunea analizată este o infracțiune care aduce atingere înfăptuirii justiției, fie că este 
considerată valoare socială principală, fie că este considerată o valoare socială secundară, întrucât îngreunează 
activitatea organelor de cercetare în ceea ce privește descoperirea faptei principale și privarea infractorului de 
veniturile obținute ilicit. Astfel, dacă statul consideră că nu mai este necesar a fi incriminată fapta principală, 
este clar că autorul acesteia nu va mai fi urmărit, judecat și sancționat. Or, dacă se consideră că autorul faptei 
principale nu mai trebuie sancționat, e oare întemeiată sancționarea autorului infracțiunii de spălare a banilor?! 
 Considerăm că nu, întrucât nu mai este afectată valoarea socială protejată. Nici relațiile patrimoniale ce 
se desfășoară în cadrul circuitului economico-financiar nu ar mai afectate, întrucât, ca urmare a dezincriminării, 
bunurile provenind din fapta principală nu ar mai trebui considerate ca fiind ilicite. Mai mult decât atât, dacă 
dezincriminarea faptei principale nu ar avea afecte asupra faptei de spălare a banilor, luând în considerare că 
subiectul activ al primei poate fi sancționat pentru cea de-a doua, ne-am afla în situația în care am aprecia că el 
nu merită o sancțiune pentru fapta principală, dar totuși îl sancționăm indirect, pentru o fapta subsecventă, prin 
care a dorit să-și asigure conservarea venitului ilicit. Adică nu îl vom pedepsi pentru că a obținut venitul,  dar 
îl pedepsim pentru că a încercat să ascundă cum a obținut venitul. Totodată, comiterea infracțiunii de spălare 
a banilor de către o altă persoană decât cea care a comis infracțiunea principală are caracterul unui auxilium 
post factum, a unei complicități ulterioare prin care este ajutat autorul faptei principale fie să se sustragă de la 
urmărirea penală, fie să păstreze veniturile ilicit dobândite. Or, dacă dezincriminarea nu ar avea efect asupra 
spălării banilor, ar însemna să sancționăm complicele, dar autorul nu.
  În al doilea rând, efectul dezincriminării ar putea fi explicat printr-un raționament mai atipic, precum 
următorul: norma de incriminare a infracțiunii de spălare a banilor face trimitere la termenul de ,,infracțiune”, 
definit de legiuitor în art. 15 din Codul penal, care prevede că infracțiunea este în primul rând o faptă prevăzută 
de legea penală. Dacă fapta principală nu mai este prevăzută de legea penală, fiind dezincriminată, nu va 
constitui infracțiune, operând astfel o ,,dezincriminare in concreto” cu privire la anumite conduite ce puteau 
înainte intra sub incidența textului ce sancționează infracțiunea de spălare a banilor.
Concluzionând cu privire la acest aspect, considerăm că nu poate fi înțeles în mod absolut caracterul autonom al 
infracțiunii de spălare a banilor. Acesta se bazează în primul rând pe obligația impusă statelor de  reglementările 
internaționale de a nu condiționa condamnarea pentru infracțiunea de spălare a banilor de o condamnare 
anterioară, însă nu trebuie ignorat scopul acestor reglementări, afirmat și reafirmat – combaterea criminalității 
și protecția societății105. Or, dacă se apreciază că societatea nu mai trebuie protejată împotriva comiterii unei 
anumite fapte, este logic a fi sancționată ascunderea comiterii faptei de care societatea nu mai este interesată a 
fi protejată?! 
 Un alt aspect ce trebuie avut în vedere referitor la situația premisă este faptul că, potrivit art. 29 alin. 
(5) din Legea 656/2002, nu are relevanță dacă infracțiunea principală a fost comisă pe teritoriului României 
sau în străinătate. De asemenea, conform art. 9 parag. 2 lit. a) din Convenția de la Varșovia, nu are importanță 
dacă infracțiunea principală ,,ține sau nu de jurisdicția penală a părții”, în cazul de față, a României. Totuși, 
apreciem ca trebuie îndeplinită condiția dublei incriminări pentru infracțiunea principală în vederea antrenării 
răspunderii pentru  infracțiunea de spălare a banilor. Aceasta afirmație este în acord cu dispozițiile art. 9 parag. 
7 din Convenția de la Varșovia care prevăd că ,,fiecare parte se va asigura că infracţiunile predicat de spălare de bani 
acoperă şi activităţi desfăşurate într-un alt stat și care constituie o infracţiune în statul respectiv şi ar fi constituit o 
infracţiune predicat dacă ar fi avut loc pe teritoriul statului respectiv; fiecare parte poate stabili că singura condiţie este 
ca fapta să fi constituit o infracţiune predicat dacă ar fi avut loc pe teritoriul propriului stat”. Având în vedere că statul 
român nu a formulat rezerve și nici nu a prevăzut prin legislația internă că este suficient ca fapta principală să 
fi constituit infracțiune pe teritoriul propriul stat, reiese că este necesară condiția dublei incriminări. 

104 R. Jurj-Todoran, D. Drosu Şaguna, op. cit., p. 39.
105 A se vedea preambulul Convenției de la Viena, Strasbourg, Varșovia.
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 Referitor la termenul de ,,bunuri”, acesta este definit în art. 2 lit. c) din legea 656/2002.  Astfel, prin 
,,bunuri” se înțelege ,,bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și actele juridice sau documentele 
care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea”.

 III.3.2. Modalități de comitere ale infracțiunii
 Înainte de a trece la analiza modalităților prin care se poate comite infracțiunea trebuie precizat 
că aceasta se poate săvârși atât prin acțiune, cât și prin inacțiune. Spre exemplu, va comite prin inacțiune 
infracțiunea persoana care are obligația de a raporta tranzacții suspecte și nu își îndeplinește această obligație, 
facilitând astfel comiterea infracțiunii de către autor. În acest caz, respectiva persoana vă răspunde pentru 
complicitate la infracțiunea de spălare a banilor.
 a)Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracțiuni, în scopul 
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit 
infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.
 Primele modalități de comitere ale infracțiunii reglementate de norma de incriminare sunt reprezentate 
de schimbarea sau transferul de bunuri.
 Prin schimbare, conform Dicționarului explicativ al limbii române, se înțelege acțiunea de a schimba și 
rezultatul ei. A schimba înseamnă a înlocui ceva cu altceva sau a da unui lucru o altă formă, un alt aspect, o altă 
înfățișare, o altă valoare. Prin urmare, acțiunea de schimbare, astfel cum s-a afirmat și în doctrină106, presupune, 
pe de o parte, înlocuirea bunului cu altul, iar pe de altă parte transformarea fizică a bunului, schimbarea primei 
înfățișare, ,,păstrând, de regulă, valoarea intrinsecă a obiectului; cu alte cuvinte, înlăturarea acelor trăsături ale 
obiectului care țin de modul ilegal de obținere a acestuia şi înlocuirea cu alte trăsături care să creeze aparența de 
origine şi/sau dobândire licită”107. Spre exemplu, infracțiunea de spălare a banilor ar putea fi comisă în această 
modalitate prin schimbarea codului IMEI al unui telefon furat. De asemenea, infracțiunea s-ar putea comite 
prin încheierea unui contract de schimb, bunul provenind din infracțiune fiind astfel înlocuit cu bun de 
proveniență legală.
 În practica judiciară, s-a reținut infracțiunea de spălare a banilor în această modalitate cu privirea la 
schimbarea în valută a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii principale. În speță, instanța a apreciat că 
inculpatul ,,s-a folosit de o instituție financiară netradițională - casa de schimb valutar - convertind banii murdari 
în bani curați, realizându-se astfel una din variantele infracțiunii de spălare de bani, respectiv cea de „schimbare 
de bunuri”, prin această ultimă noțiune înțelegându-se transformarea fizică, schimbarea primei înfățişări, păstrând 
valoarea intrinsecă a obiectului, ceea ce s-a şi întâmplat în cauză”108. Trebuie precizat că au fost condamnați pentru 
această infracțiune subiecții activi ai infracțiunii principale. Or, ni se pare greu de admis că aceștia au schimbat 
banii în valută în vederea disimulării originii ilicite. Mai degrabă ei au dorit conservarea veniturile într-o 
monedă considerată mai puternică și stabilă decât leul la acea vreme.
 Cea de-a doua modalitate de comitere prevăzută de lit. a) este reprezentată de transferul bunurilor. Prin 
transfer înțelegându-se transmiterea de către o persoană a bunului unei alte persoane. Potrivit doctrinei, prin 
transfer se înțelege și mutarea bunului dintr-un loc în altul, pentru a conferi acestuia aparența de proveniență 
legală109.  În această modalitate  a fost reținută infracțiunea de spălare a banilor în sarcina inculpatului (autor al 
infracțiunii principale), care a depus suma de 8.000 de euro în contul bancar deschis pe numele său. Instanța a 
apreciat că fapta sa ,,constituie un transfer de bani în sensul art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 chiar dacă 
banii au rămas în proprietatea inculpatului, legiuitorul nefăcând distincție după cum transferul bunurilor implică un 
transfer al proprietății sau numai al detenției”110. 
 În opinia noastră, noțiunea de transfer nu trebuie interpretată stricto sensu. Într-adevăr, există o 
transmitere a bunului de către inculpat către instituția bancară, dar trebuie avut în vedere specificul operațiunilor 

106 V. Dabu, Spălarea de bani în noul cod penal şi legislaţia penală actuală, în ,,Dreptul” nr. 4/2005, p. 176.
107 Ibidem
108 ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 146 din 19 ianuarie 2010, disponibilă la adresa www.scj.ro (ultima accesare la data de 

03.09.2018).
109 V. Dabu, op. cit., p. 177.
110 ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 516 din 12 februarie 2014, disponibilă la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 

12.06.2018).
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bancare și scopul special prevăzut de norma de incriminare. Simpla depunere a unei sume de bani într-un cont 
bancar neputând constitui per se un act de spălare a banilor, în special când depunerea se realizează de către 
autorul infracțiunii principale în propriul cont. Scopul special al disimulării sau ascunderii originii ilicite a 
fost precizat de legiuitor tocmai pentru a limita incidența textului incriminator. Instanța admite în motivarea 
hotărârii că pentru angajarea răspunderii este necesar ca latura subiectivă să fie caracterizată de acest scop 
special, însă consideră că ,,intenția ascunderii originii ilicite a sumei de 8.000 de euro depuse în cont (..,) de către 
inculpat a rezultat din declararea de către acesta că banii provin din economii, când în realitate ei proveneau din 
exploatarea prostituției”. Din această motivare rezultă că inculpatul ar fi trebuit să declare că suma de bani 
provine din infracțiunea de trafic de persoane pentru a evita angajarea răspunderii pentru spălarea banilor. Este 
evident absurdă o atare interpretare. 
 Mai mult decât atât, simpla depunere a banilor în propriul cont de către autorul infracțiunii principale 
nu lezează obiectul juridic protejat – buna înfăptuire a justiției, întrucât nu este îngreunată activitatea organelor 
de cercetare penală, ba chiar poate ușurată, de vreme ce se poate demonstra prin solicitarea unor informații 
instituției bancare că inculpatul s-a aflat în posesia unor sume de bani pe care nu le poate justifica și care 
coroborate cu alte probe pot dovedi infracțiunea principală.
 Concluzionând, considerăm în ceea ce privește modalitățile de comitere ale infracțiunii prevăzute de 
lit. a) este necesar a fi stabilit cu certitudine scopul special prevăzut de norma de incriminare. Acest scop nu 
doar că este precizat expressis verbis de către legiuitor și esențial pentru angajarea răspunderii penale, ci are și un 
important rol în limitare sferei de incidență, oricum largă, a textului incriminator, fapt pentru care nu trebuie 
tratat cu superficialitate de către instanțele de judecată.
 b) Ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației 
sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de 
infracțiuni
 Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2009 stabilește ca modalități de comitere ale infracțiunii de spălare 
a banilor ascunderea, respectiv disimularea provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății 
bunurilor ori a drepturilor asupra acestora.
Referitor la cei doi termeni folosiți, ascundere, respectiv disimulare, la consultarea Dicționarului explicativ 
al limbii române, apar ca fiind sinonimi parțial. A ascunde înseamnă a (se) așeza într-un loc care să nu poată 
fi văzut, găsit, a face să nu fie cunoscut, știut de alții, iar a disimula înseamnă a ascunde adevărata față a unui 
lucru, a camufla. Doctrina111 consideră că acțiunea de disimulare sau ascundere desemnează ansamblul de 
fapte concrete prin care se încearcă conferirea aparenței de legalitate unui bun ce provine din săvârșirea unei 
infracțiunii.
 Aceste modalități se efectuează în legătură cu:
 - proveniența, adică originea ilicită a bunului;
 - situarea bunului, adică a locului unde se află; 
 - dispoziția; includerea acestui termen apare ca fiind fără logică, de vreme ce situarea se referă la 
locul bunului, la ocuparea unui anumit loc într-o ordine, conform Dicționarului explicativ al limbii române, 
iar dispoziția este definită tot ca așezarea unor elemente într-un anumit loc, într-o anumită ordine. Totuși, 
doctrina112 consideră că termenul se referă la cine are dreptul de dispoziție asupra bunului; 
 - circulația, adică traseele parcurse de bun în cadrul sistemului economic;
 - proprietatea bunului; considerăm că era oportună folosirea sintagmei ,,dreptului de proprietate asupra 
bunului”, proprietatea bunului nefiind un termen juridic;
 - alte drepturi asupra bunului, spre exemplu, un drept de uzufruct, un drept de creanță etc.

Ascunderea sau disimularea reprezintă, în contextul normei de incriminare, urmarea acțiunilor de 
spălarea a banilor și nu acțiunile în sine, astfel că în această modalitate infracțiunea se poate comite prin orice 
acțiune susceptibilă să realizeze urmarea prevăzută de normă. 

Schimbarea, respectiv, transferul de bunuri, modalitățile de comitere ale infracțiunii prevăzute de lit. a), 
au ca scop ascunderea sau disimularea originii ilicite, astfel că reglementarea de la lit. b) cuprinde și urmarea 

111 C. Voicu, Al. Boroi, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corlățeanu, op. cit., p. 288.
112 Al. Boroi, M. Gorunescu, I. A. Barbu, B. Vîrjan, Drept penal al afacerilor, ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 253.
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preconizată a acțiunilor prevăzute de lit. a). Prin urmare, atunci când se comit acte ce corespund lit. a), se va 
reține fapta în această modalitate și nu în cea prevăzută de lit. b) sau de ambele litere. Precizăm că ne referim 
la același act de executare susceptibil de a fi încadrat în modalitățile de comitere prevăzute de ambele litere. În 
schimb, dacă vorbim despre mai multe acte de executare, e necesar a analiza cărei modalități corespunde fiecare 
act.

O ultimă precizare în acest context este totuși necesară. Există acțiuni de spălare a banilor care nu pot fi 
încadrate nici pe lit. a), nici pe lit. c), ci doar pe lit. b), astfel că sfera de incidență a acestei litere nu se suprapune 
în totalitate cu cele ale literelor a) și b). Totodată, există acțiuni care se compun din mai multe acte de executare, 
dintre care unele pot fi încadrate atât pe lit. a), cât și pe lit. b), iar altele doar pe lit. b). În această situație, având 
în vedere că urmarea actelor corespunzătoare lit. a) constă în modalitățile prevăzute de lit. b), considerăm că 
încadrarea juridică a acțiunii în întregul ei ar trebui să fie art. 29 alin. (1) lit. b). 

Pentru a evidenția mai bine cele expuse anterior, vom analiza în cele ce urmează o decizie din practica 
judiciară113. Starea de fapt se prezintă astfel: X a fost condamnat pentru infracțiunea de proxenetism; cu ajutorul 
mamei, Y, și a surorii sale, Z, acesta a încercat să confere o aparență legală bunurilor provenind din infracțiunea 
comisă. În esență, acțiunile celor 3 se prezintă astfel: banii rezultați din infracțiune de proxenetism erau trimiși 
inculpatului prin intermediul Western Union sau Atlassib, fie direct acestuia, fie pe numele mamei ori al surorii 
sale; din banii respectivi acesta a achiziționat pe numele surorii și mamei sale diferite bunuri mobile și imobile. 

Din această stare de fapt reiese că ridicarea banilor transferați inculpatului pe numele mamei sau al 
surorii sale de către acestea din urmă realizează conținutul infracțiunii de spălare a banilor sub forma deținerii. 
Într-adevăr, apare discuția dacă fapta lor nu constituie și dobândire, întrucât banii fiind trimiși acestora, Z și 
Y dețineau dreptul de proprietate legal recunoscut asupra banilor. Considerăm că nu există totuși o dobândire, 
ci doar o deținere, întrucât prima modalitate presupune a deveni proprietar, ori Z și Y nu se comportau ca un 
proprietar, nu puteau dispune de banii respectivi, ele doar ridicau banii și îi remiteau inculpatului X, acțiune ce 
constituie o deținere. 

Totodată, Z și Y au acceptat ca X să achiziționeze pe numele acestora diferite bunuri mobile sau imobile. 
Instanța încadrează faptele inculpaților pe lit. b) și c) fără a face o analiză a fiecărei acțiuni și contribuție a 
inculpaților. În acest sens, relevăm că încadrarea poate fi diferită în funcție de comportamentul infracțional al 
fiecăruia. Astfel, e clar că acțiunea inculpatelor Z și Y relevată în paragraful anterior constituie infracțiunea de 
spălare de bani în modalitatea prevăzută de lit. c). Totuși, în ceea ce privește achiziționarea bunurilor pe numele 
acestora de către X, situația este mai complicată. Astfel, dacă X doar le remite banii, iar inculpatele efectuează 
toate actele necesare achiziționării bunurilor, X ar răspunde pentru instigare la infracțiunea de spălare a banilor. 
În această situație, inculpatele inițial dețin banii, acționând ca un mandatar a lui X, iar apoi îi schimbă în scopul 
ascunderii originii ilicite, ceea ce ar reprezenta o acțiune corespunzătoare lit. a), întrucât deținerea s-ar absorbi 
în modalitatea de la lit. a), fiind premergătoare acesteia. 

În schimb, dacă inculpatele doar semnează contractele de vânzare-cumpărare, iar toate activitățile sunt 
efectuate de către X, comportamentul lor nu se circumscrie nici lit. c), nici lit. a), întrucât nu dețin niciodată 
banii proveniți din infracțiune (aceștia fiind remiși vânzătorului de către X), nu dobândesc un bun provenind 
dintr-o infracțiune, căci bunul imobil sau mobil achiziționat nu provine dintr-o infracțiune (ori cel puțin 
acestea nu cunosc acest aspect, dacă totuși terțul ar fi obținut bunul prin comiterea unei infracțiuni) și nici 
nu comit un act de executare specific schimbării, căci ele doar semnează contractele114. Rezultă că actul lor de 
executare se circumscrie modalității prevăzute de lit. b), reprezentând o acțiune ce are ca urmare disimularea 
adevăratului titular al dreptului de proprietate. 

Referitor la răspunderea penală a lui X în situația prezentată în paragrafele anterioare, aceasta, conform 

113 C. Ap. București, Decizia nr. 1718 din 5 decembrie 2017, disponibilă la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 
23.06.2018).

114 În acest caz, s-ar putea totuși susține că schimbarea se poate efectua și prin acte juridice, iar semnând contractele, 
inculpatele au o acțiune specifică schimbului. Totuși, în opinia noastră, această acțiune se circumscrie mai degrabă lit. b), întrucât 
urmarea principală dorită de acestea este de a disimula adevăratul titular al dreptului de proprietate asupra bunului și nu de a înlocui 
un bun ilicit cu unul licit. Schimbarea apare ca adiacentă urmării principale, datorită modalității concrete de comitere a faptei. Dacă 
s-ar reține doar lit. a) nu ar fi sancționată și componenta de disimulare a titularului dreptului de proprietate asupra bunului schimbat, 
ci doar componenta disimulării originii ilicite a banilor prin înlocuirea acestora cu un bun de proveniență legală.

http://www.sintact.ro
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recentei decizii ale Curții Constituționale, în niciun caz nu poate fi antrenată în baza lit. c). În opinia noastră, 
nici anterior nu ar fi trebuit încadrată pe această literă. Instanța nu precizează în motivarea hotărârii care este 
acțiunea specifică acestei modalități. Totuși, analizând fapta inculpatului, considerăm că nu se poate reține în 
sarcina lui infracțiunea în modalitatea deținerii, întrucât el este subiectul activ al infracțiunii principale din care 
provin banii, iar simpla deținere nu lezează obiectul juridic. Nu poate fi vorba nici despre o dobândire, întrucât 
textul prevede că dobândirea privește bunuri provenind din infracțiuni. Or, bunurile pe  care el le dobândește 
nu sunt astfel de bunuri. Prin urmare, apare întrebarea dacă acțiunea se circumscrie lit. a) sau lit. b), astfel cum 
a stabilit instanța. În opinia noastră, schimbarea unui bun sugerează că acesta rămâne, conform normelor în 
vigoare, în proprietatea celui care efectuează schimbul, căci semnifică înlocuirea unui bun cu altul, astfel încât 
patrimoniul persoanei nu se mărește ori micșorează, ci doar e înlocuit un drept cu altul. În cazul prezentat, 
acțiunile lui X nu au ca urmare doar ascunderea originii ilicite a sumei de bani, ci și ascunderea dreptului de 
proprietate asupra bunului dobândit prin schimbare, aspect pentru care considerăm că fapta sa se circumscrie 
sferei de incidență a lit. b). 

Concluzionând cu privire la această speță, suntem de părere că instanța trebuia să analizeze mai atent 
acțiunile imputate fiecărui inculpat și nu să trateze global faptele acestora. Într-adevăr, acțiunile concertate 
ale celor trei inculpați dovedesc fapta de spălare a banilor, dar trebuie stabilit care este contribuția fiecăruia la 
comiterea infracțiunii și care este acțiunea ilicită a fiecăruia dintre ei. 

Totodată, dorim să evidențiem că este necesar a fi stabilit cu certitudine că autorul a avut intenția de a 
ascunde sau disimula proveniența bunurilor, drepturile asupra acestora etc, întrucât anumite acțiuni chiar dacă 
la prima vedere ar sugera acest lucru, ele nu îndeplinesc condițiile de tipicitate ale infracțiunii. Spre exemplu, 
inculpatul, care a achiziționat bunuri pe numele fiicei sale cu bani proveniți din infracțiuni de corupție, a fost 
achitat de către instanță, întrucât aceasta a considerat că elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a 
banilor nu sunt îndeplinite115.  În motivarea deciziei se afirmă că nu poate fi calificată drept ascundere sau 
disimulare ,,fapta inculpatului de a dobândi, fie şi pe numele fiicei sale, fiică aflată în întreținerea sa, prin acte juridice 
publice, bunuri de asemenea de folosință publică, cu scopurile ipotetice „de a face pierdută” o avere în bani nejustificabilă 
şi de a nu mai trebui să o declare, el sau soția sa, în calitate de funcționari publici”. Judecătorul a considerat că 
,,în primul rând, actele respective nu aveau vocația de a înlătura obligația de declarare a averii”, iar ,,în al 
doilea rând, acele acte mai rău expun la suspiciuni de avere ilicită decât să le înlăture, pentru că sunt perfect 
cognoscibile public, nefiind acte de ascundere sau disimulare”. Achiesăm la motivarea instanței, concluzionând 
că va fi nevoie de o analiză temeinică in concreto a acțiunilor autorului pentru a releva dacă acestea îndeplinesc 
sau nu condițiile de tipicitate, aceeași acțiune în unele cazuri putând constitui spălare de bani, iar în altele nu. 
O altă decizie din practica judiciară care a atras atenția noastră este cea prin care a fost condamnat inculpatul 
pentru comiterea faptei în modalitate prevăzută de lit. b), instanța reținând că  acesta, ,,după ce a încasat banii 
din vânzarea de substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv, a mers cu ei la bancă (unde se efectuau operațiuni legale) 
şi a cumpărat astfel de substanțe ca şi cum erau legale, declarând pe facturi că a achiziționat material decorativ sau 
material întăritor, a făcut să pară că banii sunt obținuți şi introduşi într-un circuit perfect legal, de achiziționare de 
produse a căror comercializare este perfect legală, la acest moment intervenind „albirea” banilor obținuți din activități 
ilicite”116. 
 În opinia noastră, această soluție de condamnare este netemeinică și nelegală. În esență, se impută 
inculpatului că acesta a folosit banii proveniți dintr-o infracțiune de trafic de substanțe psihoactive pentru a 
cumpără alte substanțe psihoactive, iar în acest proces a utilizat sistemul bancar. Utilizând sistemul bancar, 
instanța este de părere că banii au fost introduși într-un circuit legal, intervenind ,,albirea” lor. Totuși, infracțiunea 
de spălare a banilor nu incriminează utilizarea sistemului bancar în procesul de comitere a infracțiunilor, ci 
incriminează faptele prin care produsului infracțiunii i se dă un aspect de legalitate, astfel încât buna înfăptuire 
a justiției este afectată, precum și relațiile patrimoniale ce se desfășoară în cadrul circuitului economico-legal. 
 Fapta reținută în sarcina inculpatului ca infracțiune de spălare a banilor reprezintă, de fapt, modalitatea 

115 C. Ap. Timișoara, Decizia nr. 1122 din 29 septembrie 2017, disponibilă la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 
23.06.2018). 

116 C. Ap. Ploiești, Decizia nr. 184 din 14 februarie 2017, disponibilă la adresa www.rolii.ro (ultima accesare la data de 
12.06.2018).

http://www.sintact.ro
http://www.rolii.ro


70

nr. 1 / 2018                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

concretă de comiterea a infracțiunii de trafic de substanțe psihoactive. Art. 17 din Legea 194/2011 incriminează 
,,fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 
pretinzând sau disimulând ca acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisa de 
lege”. Reiese, din lecturarea textului anterior, că fapta inculpatului se circumscrie sferei de incidență a acestui 
text incriminator și nu a celui corespunzător spălării banilor. De altfel, este și reținută în sarcina inculpatului 
această infracțiune. 
 Presupunem că ceea ce a determinat instanța să condamne inculpatul pentru infracțiunea de spălare 
a banilor este faptul că, utilizând sistemul bancar, acesta a creat aparența că achiziționează produse legale, 
precizând în documente că a cumpărat material decorativ sau material întăritor, astfel creându-se ,,o aparență 
de legalitate”. Ne întrebăm atunci dacă, în opinia instanței, inculpatul trebuia să prevadă în documente că 
achiziționează substanțe psihoactive pentru a nu răspunde pentru infracțiunea de spălare a banilor. În mod 
evident, o asemenea interpretare nu poate fi acceptată. Considerăm că la baza raționamentului eronat din 
partea instanței se află faptul că inculpatul a utilizat sistemul bancar pentru comiterea infracțiunii de trafic de 
substanțe psihoactive. Totuși, infracțiunea de spălare a banilor nu incriminează acest comportament (utilizarea 
sistemului bancar pentru a comite infracțiuni). Mai mult decât atât, această infracțiune presupune introducerea 
într-un circuit economic legal a bunurilor provenind din infracțiuni. Or, în acest caz nu există un circuit 
economic legal pentru substanțe psihoactive. 
În opinia noastră, fapta inculpatului reprezintă o modalitate concretă de comitere a infracțiunii prevăzute 
de art. 17 din Legea 194/2011 și nu a celei de spălare a banilor. Nu se poate reține cea din urmă ca urmare 
a simplului fapt că inculpatul a apelat la sistemul bancar pentru a efectua plăți pentru livrarea de substanțele 
psihoactive, întrucât comportamentul său reprezintă o disimulare a actelor ce constituie infracțiunea de trafic 
de substanțe psihoactive și nu una de disimulare a originii ilicite a bunurilor dobândite ca urmare a comiterii 
unei alte infracțiuni. Concluzionând, în raționamentul instanței se regăsește o gravă eroare, disimularea actelor 
de executare ce corespund textului de incriminare al unei alte infracțiuni neconstituind spălare de bani.
 c) Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracțiuni
 Prin a dobândi se înțelege a deveni proprietar al bunului, prin folosirea orice activitate prin care bunul 
este utilizat, iar  prin deținere stăpânirea bunului.
Referitor la relația dintre aceste modalități, considerăm că deținerea va fi absorbită natural în modalitatea 
folosirii, întrucât în momentul folosirii bunului e evident că persoana îl și deține. Totodată, în sarcina unei 
persoanei care dobândește și ulterior deține și/sau folosește un bun provenind dintr-o infracțiune se va reține 
doar comiterea infracțiunii în modalitatea dobândirii, căci prin dobândire se înțelege a deveni proprietar al 
bunului, iar printre atributele dreptului de proprietate se regăsesc posesia (ce include deținerea) și folosirea 
bunului, astfel că aceste modalități vor fi absorbite în cea a dobândirii.
 În același timp, deținerea, dobândirea, folosirea pot constitui premise pentru comiterea infracțiunii în 
modalitățile prevăzute de lit. a) sau lit. b). Mai exact, acestea constituie acte de pregătire raportat la acțiunile 
incriminate de celelalte două litere, astfel încât se va reține săvârșirea faptei doar în modalitatea prevăzută de 
lit. a) sau b), după caz.
 Importanța precizărilor anterioare este redusă din punct de vedere practic, întrucât diferitele modalități 
de comitere ale infracțiunii sunt echivalente din perspectiva semnificației penale, fapt pentru care este exclusă 
ipoteza reținerii unui concurs de infracțiuni dacă în aceeași împrejurare se comit acte specifice tuturor celor 
trei litere. Din acest motiv instanțele nu analizează în cuprinsul hotărârilor dacă o modalitate de comitere a 
infracțiunii poate fi absorbită în alta sau nu, rezumându-se la a reține comiterea faptei în ambele modalități. 
Totuși, cele relevate pot fi utilizate cu ocazia individualizării pedepsei.
 Un aspect interesat din practica judiciară cu privire la lit. c) este faptul că unele instanțe au încadrat 
juridic pe această literă fapta inculpatul de a achiziționa din banii provenind din infracțiuni bunuri mobile sau 
imobile117, pe când alte instanțe au reținut comiterea infracțiunii în modalitatea prevăzută de lit. a)118. 

117 C. Ap. Alba Iulia, Decizia nr. 185 din 29 octombrie 2013, disponibilă la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 
04.09.2018); ÎCCJ, Secția Penală, Decizia nr. 510 din 12 februarie 2014, disponibilă la adresa www.scj.ro (ultima accesare la data de 
04.09.2018); C. Ap. Galați, Decizia nr. 26 din 21 iunie 2010, disponibilă la adresa www.idrept.ro (ultima accesare la data de 04.09.2018)

118 C. Ap. Oradea, Decizia nr. 4 din 16 ianuarie 2014, disponibilă la adresa www.sintact.ro (ultima accesare la data de 04.09.2018). 
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 Referitor la acest lucru, în primul rând, dorim să evidențiem că în niciun caz fapta nu se va putea 
reține în modalitatea dobândirii, deoarece textul incriminator prevede că va constitui infracțiune ,,dobândirea 
de bunuri, cunoscând că provin din infracțiuni”. Or, bunul achiziționat din bani iliciți nu este unul ce provine 
din săvârșirea unei infracțiuni, ci unul de proveniență legală, al cărui preț este achitat cu bani iliciți. Rezultă 
că singura modalitate prevăzută de lit. c) în care instanțele ar putea încadra fapta este reprezentată de folosire. 
Raționamentul acestei soluții are la bază faptul că singura întrebuințare a banilor este cea de mijloc de plată 
pentru achiziționarea unor bunuri.
 Totodată, aceeași faptă ar putea fi încadrată și pe lit. a), în modalitatea schimbării bunului. Nici această 
soluție nu este greșită, deoarece schimbarea semnifică înlocuirea unui bun cu altul, ceea ce și întâmplă, banii 
fiind înlocuiți cu bunul achiziționat. 
 Este dificil a discerne care este soluția corectă, întrucât niciunul dintre cele două raționamente nu ar 
fi greșite. Totuși, un reproș al celui de-al doilea raționament ar putea fi faptul că în dreptul civil contractul 
de schimb semnifică convenția încheiată de părți prin care fiecare se obligă să transmită celeilalte dreptul de 
proprietate asupra bunului. Dacă unul dintre bunuri este o sumă de bani nu mai discutăm despre un contract de 
schimb, ci despre un contract de vânzare-cumpărare. Un răspuns la acest reproș ar putea însă fi faptul că norma 
de incriminare folosește termenul de ,,schimbare”, care nu este echivalent cu noțiunea de ,,contract de schimb” din 
dreptul civil, cu toate că o include.
 După părerea noastră, încadrarea faptei pe lit. a) reprezintă o soluție în acord cu scopul normei, ,,în 
spiritul ei” și nu doar în ,,litera sa”. Opinia noastră are la bază împrejurare că încadrând fapta pe lit. c) sfera de 
incidență a infracțiunii va fi extrem de largă. Spre exemplu, achiziționarea unei pâini din banii provenind din 
infracțiune va constitui spălare de bani. În schimb, dacă fapta va fi încadrată pe lit. a), textul prevăzând scopul 
special al disimulării originii ilicite, aceasta nu va fi tipică, căci e absurd a afirmă că achiziționarea unei pâini s-a 
realizat în scopul disimulării provenienței ilicite a banilor. Un alt argument este faptul că, luând în considerare 
Decizia Curții Constituționale nr. 418 din 19 iunie 2018 cu privire la subiectul activ al infracțiunii, dacă 
fapta va fi încadrată pe lit. c) va exista o discriminare a făptuitorilor care săvârșesc infracțiunea în modalitățile 
prevăzute de literele a) și b) față de cei care, în scopul disimulării originii ilicite a banilor, achiziționează bunuri 
de orice fel. Spre exemplu, dacă o persoană fură o mașină, pe care ulterior o schimbă cu o altă mașină, în scopul 
ascunderii originii ilicite, va răspunde pentru infracțiunea de spălare a banilor. În schimb, dacă o persoană fură o 
sumă de bani, iar apoi, în scopul ascunderii originii ilicite, achiziționează bijuterii, ea nu va comite infracțiunea 
de spălare a banilor, căci nu poate fi subiect activ al infracțiunii în modalitatea prevăzută de lit. c).  
 Or, o atare diferență de tratament nu poate fi justificată, aspect pentru care considerăm preferabilă 
încadrarea juridică pe lit. a) a faptei constând în achiziționarea de bunuri din bani provenind din infracțiuni. 
Mai mult decât atât, instanța de contencios constituțional pare a fi anticipat aceste probleme, prevăzând 
în considerentele deciziei anterior precizate că în situația în care folosirea ,,bunurilor presupune activități 
de schimbare sau transfer al bunurilor în scopul ascunderii sau disimulării originii lor ilicite, atunci se realizează 
elementele de tipicitate ale variantelor normative de la art.29 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.656/2002.
 Toate aceste modalități de comitere ale infracțiunii, prevăzute de literele a), b) și c), stau la baza a ceea ce 
se numește proces de spălarea a banilor, care poate fi analizat prin divizarea în 3 etape: plasarea, stratificarea și 
integrarea. Plasarea reprezintă faza în care se încearcă introducerea bunurilor în sistemul economico-financiar. 
Stratificarea reprezintă etapa în care se încearcă pierderea oricărei legături între bun și proveniența ilegală, iar 
ultima etapă, albirea, presupune introducerea fondurilor ,,albite” în sistemul economico-financiar119. Aceste 
etape pot să se repete în funcție de modul în care spălătorul și-a conceput planul infracțional ori poate chiar fi 
omisă o etapă, precum se întâmplă în cazul achiziționării unor obiecte de lux120.
 Acest proces de spălare a banilor presupune, de cele mai multe ori, comiterea infracțiunii prin acte 
ce se încadrează în mai multe modalități de comitere ale acesteia. Acestea modalități vor fi echivalente din 
punct de vedere al semnificației penale, întrucât infracțiunea este una cu conținut alternativ. În același sens 
s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia 16/2016, fiindu-i adresată întrebarea dacă 
modalitățile prevăzute în art. 29 alin. (1) din Legea 656/2005 reprezintă modalități distincte de comitere a 

119 C. Bogdan, op. cit., p. 97-104.
120 Ibidem.
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faptei sau alternative. Prin dezlegarea oferită problemei Curtea a statuat că ,,spălarea de bani este o infracțiune la 
care elementul material constă într-o acțiune ce se poate realiza în șapte modalități alternative (schimbarea, transferul, 
ascunderea, disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea). Realizarea oricărei modalități a elementului material 
va conduce la consumarea infracțiunii. Odată consumată infracţiunea, realizarea altei modalități a elementului 
material în baza aceleiaşi rezoluții infracționale va fi lipsită de consecințe juridice. De exemplu, cel care deține un 
bun despre care știe că provine din săvârşirea unei infracțiuni comite infracţiunea de spălare de bani. Dacă ulterior 
această persoană transferă acest bun, vom fi în prezenta aceleiaşi infracțiuni, realizându-se doar o nouă modalitate 
a elementului material, fără relevanță juridică. Dacă infracţiunea de spălare de bani s-a produs prin realizarea 
mai multor modalități ale elementului material, aparținând unor variante distincte, acest aspect va fi valorificat în 
încadrarea juridică, prin reținerea tuturor acestor variante. Ca atare, realizarea mai multor acțiuni ce reprezintă 
elementul material al infracțiunii de spălare de bani, în realizarea aceleiaşi rezoluții infracționale, nu afectează 
unitatea infracțională”. 
 În opinia noastră, reținerea caracterului alternativ al infracțiunii de spălare a banilor semnifică faptul că 
între diferitele modalități de comitere ale infracțiunii nu se poate reține un concurs de infracțiuni cu privire la 
acțiuni comise în aceeași împrejurarea, însă va trebui stabilit de la caz la caz, dacă comiterea unei noi modalități 
ulterior consumării infracțiunii, în baza aceleași rezoluții infracționale, are sau nu relevanță juridică, întrucât 
fapta ar putea constitui fie o infracțiune simplă, fie o infracțiune continuată. 
 Infracțiunea va fi simplă când se comite un singur act de executare corespunzător uneia dintre modalități. 
În același timp, conform doctrinei, se consideră că vom fi în prezența unei infracțiuni simple și în cazul în care o 
pluralitate de acte materiale se contopesc într-o acțiune unică, situație cunoscută ca unitate natural colectivă121. 
Această formă a unității presupune o unică acțiune, omogenitatea juridică a actelor de executare și unitatea 
subiectului pasiv122. Ultimele două condiții nu ridică probleme cu privire la infracțiunea de spălare a banilor, 
însă prima da. Astfel, unitatea de acțiune presupune unitatea manifestării de voință, omogenitatea materială a 
faptelor și unitatea spațio-temporală. Condiția unității spațio-temporale presupune ca actele de executare să 
fie comise în același loc și într-un interval scurt de timp. Or, infracțiunea de spălare a banilor este caracterizată 
uneori de imposibilitatea determinării locului acțiunii. Spre exemplu, o sumă de bani este transportată fizic 
din România într-o altă țară, apoi este integrată în sistemul bancar al țării respective, după care banii sunt 
virați succesiv în conturi deschise în alte trei țări, pentru ca apoi să se întoarcă în contul spălătorului de bani 
din România. Într-adevăr, fapta a fost comisă în toate aceste locuri, însă se poate susține că există o unitate 
spațială?! În opinia noastră, nu, dar se poate afirma că aceste acte sunt caracterizate de o continuitate materială. 
 Mai mult decât atât, din perspectiva unității temporale, întreruperile ce ar putea exista între diferitele 
acte sunt firești, impuse de natura infracțiunii și modalitatea în care a fost conceput actul de executare. În 
consecință, considerăm că, având în vedere natura infracțiunii de spălare a banilor, condiția unității spațiale nu 
trebuie privită ca o condiție esențială, ci trebuie analizat in concreto dacă există o succesiune de acte neîntrerupte 
(fără întreruperi nefirești) care să justifice reținerea unei infracțiuni în formă simplă. O ultimă precizare 
se impune cu privire la condițiile de existență a unității natural colective, mai exact cu privire la condiția 
omogenității materiale a actelor de executare. Aceasta nu trebuie înțeleasă în sensul că actele materiale pentru 
a fi omogene trebuie să corespundă aceleași modalități, ci având în vedere că este vorba de o infracțiune cu 
conținut alternativ, trebuie luată în considerare voința legiuitorului de a le considera ca atare, acestea putând 
forma o unică acțiune. 
 Infracțiunea de spălare a banilor va fi, în schimb, săvârșită sub forma infracțiunii continuate când 
există unitatea rezoluții infracționale, a subiectului pasiv și sunt săvârșite la diferite intervale de timp acțiuni 
ce prezintă fiecare în parte conținutul constitutiv al infracțiunii analizate. În acest caz, întreruperile dintre 
actele de executare nu mai sunt firești, determinate de modalitatea concretă de comitere a faptei. Spre exemplu, 
va comite în formă continuată infracțiunea persoana care, știind că suma de 100.000 de euro provine din 
infracțiunea de trafic de influență și având scopul ascunderii originii ilicite, transferă o treime din aceasta în 
conturi bancare deschise într-o țară considerată ,,paradis fiscal”, Z, după care, la o săptămână distanță, mai 
transferă încă o treime din sumă, iar după încă câteva zile transferă restul de bani. În acest caz, întreruperile 

121 F. Streteanu, D. Nițu, op.cit.,p. 11.
122 Idem, p. 12.
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dintre actele de executare nu sunt firești, nu reprezintă o consecință necesară a modalității de comitere a faptei, 
întrucât întreaga sumă de bani putea fi transferată deodată, nefiind necesară divizarea acesteia. Fiecare dintre 
cele trei transferuri reprezintă o acțiune distinctă ce va intra în structura continuatei. 
 Pentru a ilustra mai bine diferența dintre infracțiunea continuată și unitatea naturală colectivă, 
evidențiem următoarele: în cazul în care pentru a fi transferați banii din contul deschis în țara X, unde se 
afla făptuitorul, era necesar să fie mai întâi transferați într-un cont deschis într-o altă țară, Y, și abia apoi în 
contul deschis în țara considerată ,,paradis fiscal”, Z, întrucât nu era posibil un transfer direct din țara X în țara 
Z, putem discuta despre o continuitate materială, întreruperile dintre actele de executare (dintre primul și al 
doilea transfer) fiind firești, determinate de aspecte care țin de domeniul bancar și nu de voința făptuitorului, 
astfel că ele vor constitui o singură acțiune. Dacă același lucru se întâmplă cu fiecare din cele trei sume rezultate 
din divizarea celor 100.000 euro, vom avea trei acțiuni distincte ce vor constitui o infracțiune continuată, în 
structura fiecărei acțiuni intrând două acte de executare (transferul din țara X în țară Y și transferul din țară Y 
în țara Z).

Concursul de infracțiuni va fi reținut în cazul în care vorbim despre rezoluții infracționale diferite, 
fiind săvârșite acțiuni ce se pot încadra fie în modalități diferite de comitere a faptei, fie chiar și în aceeași 
modalitate de comitere.

 III.4. Latura subiectivă
 Fapta se comite cu intenție directă. În opinia noastră, infracțiunea se va putea comite și cu intenție 
eventuală atunci când făptuitorul nu are certitudinea că bunurile provin din săvârșirea unei infracțiuni, însă 
prevede acest lucru, fiindu-i indiferent dacă este așa sau nu. Spre exemplu, A știe că B este traficant de droguri, 
dar și că acesta obține venituri legale. B îi solicită lui A să schimbe pentru el o sumă de bani din bancnote 
cu cupiură mică în bancnote cu cupiură mare. Acesta prevede că banii ar putea proveni din săvârșirea unei 
infracțiunii și că solicitarea i-a fost adresată întrucât organele de cercetare ar putea identifica bancnotele, dacă 
au fost folosite în cazul unui flagrant. Totuși, A acceptă și schimbă banii, fiindu-i indiferent daca provin sau nu 
din infracțiuni. În acest caz, A va comite fapta cu intenție eventuală.
 Potrivit incriminării, cunoașterea provenienței ilegale a bunului este o condiție pentru antrenarea 
răspunderii penale a făptuitorului. În practică s-a decis cu privire la acest aspect că nu poate fi reținută 
infracțiunea de spălare de bani atât timp cât nu este stabilit cu certitudine că inculpatul a avut reprezentarea 
faptului că bunurile provin din comiterea unor infracțiuni.123.
 Referitor la standardul probei, alin. (4) al art. 29 prevede: ,,cunoaşterea provenienței bunurilor sau scopul 
urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective”, articolul reprezentând o transpunere a art. 6 parag. 
2 lit. c) din Convenția de la Strasbourg. Dispozițiile în discuție a făcut obiectul controlului de constituționalitate 
în urma sesizării Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate prin care se susținea că acestea 
,,permit stabilirea laturii subiective a infracțiunii pe baza unor criterii insuficient determinate, respectiv circumstanțe 
faptice obiective. Această sintagmă nu este definită de legiuitor, fiind lăsată la latitudinea organului care aplică norma, 
ceea ce poate da naştere la arbitrar, ducând la imprevizibilitatea legii penale.” Prin Decizia 73/2011, Curtea a 
statuat că ,,în ceea ce priveşte dispozițiile criticate sub aspectul lipsei de previzibilitate, se constată că acestea stabilesc 
criterii obiective de apreciere a caracterului penal al operațiunilor săvârşite în legătură cu bunul sau sumele rezultate 
dintr-o anumită infracțiune. (..)Există multe legi care se servesc, prin forța lucrurilor, de formule mai mult sau mai 
puțin vagi, a căror interpretare depinde de practică, aşa cum se întâmplă și în cazul judecătorului român. (…) Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a decis că legea internă pertinentă care înglobează atât dreptul scris, cât şi pe cel 
nescris, trebuie să fie formulată cu o precizie suficientă pentru a permite persoanelor interesate, care pot apela, la nevoie, 
la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta 
dintr-un act determinat. Aşa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere (cum este, în speță, cazul autorităților 
chemate să aplice legea) nu contravine, în principiu, acestei exigenţe”. În acord cu soluția Curții, considerăm că 
aceste dispoziții nu sunt lipsite de previzibilitate, întrucât e bine cunoscut faptul că în vederea stabilirea laturii 
subiective se au în vedere și circumstanțele obiective ale comiterii infracțiunii. 
 În ceea ce privește modalitățile de comitere ale infracțiunii prevăzute de lit. a), schimbarea, respectiv, 

123 C. Ap. Cluj, Decizia 197 din 13 februarie 2017, disponibilă la adresa www.idrept.ro (ultima accesare la data de 04.09.2018). 
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transferul, latura subiectivă este caracterizată de scopul special al ascunderii sau al disimulării originii ilicite a 
acestor bunuri ori al ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la 
urmărire, judecată sau executarea pedepsei124.

 
III.5. Forme ale infracțiunii

 III.5.1. Tentativa
 Tentativa este sancționată în cazul infracțiunii de spălare a banilor. Reținerea formei tentate este însă 
dificilă, întrucât dobândirea și deținerea constituie, de regulă, premise ale schimbului sau transferului, iar aceste 
se concretizează în modalitățile de comitere a infracțiunii de la lit. b) – ascunderea sau disimulare. Totuși, 
infracțiunea ar putea fi comisă în formă tentată când făptuitorul dorește achiziționarea unui imobil, cunoscând 
că provine dintr-o infracțiune de înșelăciune, se prezintă la notar împreună cu vânzătorul, se semnează contractul 
de către cei doi, dar notarul refuză autentificarea contractului, fapt pentru care dobândirea nu mai are loc.

 III.5.2. Infracțiunea consumată
 Infracțiunea se consumă în momentul săvârșirii oricăreia dintre modalitățile prevăzute de lege, adică 
în momentul schimbării, transferului, ascunderii, disimulării, dobândirii, deținerii sau folosirii bunului. Totuși, 
anumite modalități de comitere a faptei presupun o prelungire în timp a acțiunii, fapt pentru care  în cazul 
acestora va exista și un moment al epuizării, diferit de cel al consumării. Este vorba despre comiterea infracțiunii 
în modalitatea deținerii, respectiv, folosirii bunurilor. În aceste situații, chiar dacă la momentul consumării sunt 
întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, fapta își va dobândi fizionomia finală doar în momentul 
epuizării. 
 S-a exprimat în doctrină și opinia conform căreia disimularea și ascunderea ar presupune, la rândul 
lor, un caracter continuu125. În opinia noastră, legiuitorul folosește acești termeni pentru a evidenția rezultatul 
acțiunilor și nu pentru a imprima un caracter continuu modalității prevăzute la lit. b), fapt pentru care, în acest 
caz, mai degrabă vorbim despre o infracțiune de stare și nu despre o infracțiune continuă, cu toate că cele 
două nu se exclud. Infracțiunea de stare presupune o urmare ce persistă în timp fără a fi necesară intervenția 
autorului, pe când în cazul infracțiunii continue acțiunea se prelungește în timp prin voința autorului. În 
acest caz, folosirea termenilor precizați prefigurează urmarea produsă prin acțiunile ce constituie infracțiunea 
de spălare a banilor și nu acțiunea în sine, care s-ar prelungi în timp. Totuși, nu trebuie exclus în totalitate 
caracterul continuu, putând exista situații în care datorită modalității concrete de comitere faptei, acesteia să i 
se imprime un caracter continuu. 

III.6. Pedeapsa
Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de spălare a banilor este închisoarea între 3 și 10 ani.
Potrivit alin. (3) al art. 29 din Legea 656/2002, dacă fapta a fost săvârșită de către o persoană juridică, 

pe lângă pedeapsa amenzii, instanța va aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare 
prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal. Pedepsele complementare prevăzute de acest articol 
sunt: dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o 
durată de la 3 luni la 3 ani și închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 
3 ani.

Referitor la pedeapsă, considerăm că era oportună o prevedere conform căreia pedeapsa aplicată 
făptuitorului nu poate depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea principală săvârșită de autor, 
astfel cum se întâmplă în cazul infracțiunii de favorizare a făptuitorului sau de tăinuire. Susținerea noastră are 
la bază împrejurarea că aria infracțiunilor principale nu este limitată și astfel apar situații atipice cu privire la 

124 C. Ap. Craiova, Decizia nr. 526 din 11 aprilie 2014, disponibilă la adresa www.idrept.ro (ultima accesare la data de 
04.09.2018). Instanța a apreciat că ,,nu a fost săvârşită această infracţiune câtă vreme transferul unor sume de bani prin Western Union 
sau achiziţionarea unor telefoane, ceasuri sau autoturisme de lux nu s-a realizat în scopul ascunderii originii reale a banilor şi atribuirii 
unui aspect legal sursei din care aceştia proveneau. Din cuprinsul convorbirilor telefonice efectuate de inculpaţi reiese că aceste activităţi 
au fost desfăşurate tocmai pentru ca inculpaţii să intre în posesia sumelor de bani obţinute prin săvârşirea unor infracţiuni informatice 
şi nu în scopul disimulării originii reale a acestora”.

125 A. A. Dumitrache, op. cit., p. 260. 

http://www.idrept.ro
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pedeapsă. Spre exemplu, pedeapsa pentru înșelăciune în forma de baza este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar 
minimul special al pedepsei pentru infracțiunea de spălare de bani este de 3 ani. 

III.7. Cauza de reducere a pedepsei
Conform art. 30 din Legea 656/2002, persoana care a comis infracțiunea de spălare a banilor, iar în 

timpul 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.

IV. CONCLUZII
Infracțiunea de spălare a banilor reprezintă un aspect controversat, pornind de la rațiunea acesteia și 

ajungând la efectele sale. Aceasta este prezentată ca un mijloc de combatere a criminalității organizate, ca un 
important instrument de protecție a societății, însă luând în considerare efectele pe care le produce se pune 
întrebarea dacă recurgerea la mijloace penale, printr-o incriminare atât de largă, este proporțională. S-a afirmat 
că reglementările din acest domeniu, chiar la nivel internațional, nu iau întotdeauna în considerare necesitatea 
respectării principiului proporționalității ori că lupta împotriva fenomenului de spălare a banilor se dovedește 
a fi mai eficace din perspectiva măsurilor preventive decât a celor represive126. 

În ceea ce privește reglementarea națională, problematica se augmentează, întrucât sfera conduitelor ce 
ar putea constitui infracțiunea de spălare a banilor era atât de largă, încât nici doctrina, nici practica judiciară 
nu reușise să traseze linii directoare în vederea restrângerii incidenței textului legal. Spre exemplu, până recent, 
hoțul care folosea bunul furat, teoretic, săvârșea infracțiunea de spălare a banilor. Din fericire, în lumina noii 
decizii a Curții Constituționale, o atare faptă nu mai constituie infracțiune, însă subzistă alte probleme ale 
textului de incriminare.

 Aceste probleme sunt rezultatul faptului că legiuitorul s-a limitat la a prelua incriminarea din 
instrumentele internaționale, fără a analiza sistemul național înainte de implementarea acesteia. Spre exemplu, 
la momentul reglementării nu s-a luat în considerare faptul că există dispoziții care acoperă parțial ceea ce este 
definit ca infracțiune de spălare a banilor la nivel internațional (infracțiunea de tăinuire). Or, dacă la momentul 
introducerii am putea spune că legiuitorul, din dorința de a reprima orice conduită ce ar putea constitui spălare 
de bani, nu a realizat acest lucru, după mai bine de 16 ani de la introducerea acesteia considerăm ca ar trebui să 
fie conștient de neajunsurile reglementări relevate de către practica judiciară și de către doctrină.

O altă problemă o reprezintă pedeapsa prevăzută pentru săvârșirea infracțiunii – închisoarea de la 3 
la 10 ani. Având în vedere că infracțiune principală poate fi orice infracțiune, limitele de pedeapsă nu sunt 
corelate, existând situații în care fapta de spălare a banilor este pedepsită mai drastic decât fapta principală. 
Or, scopul spălării banilor este reprimarea altor infracțiuni, prin suprimarea mobilului infracțional, astfel că ar 
trebui mai degrabă să ne îndreptăm atenția spre infracțiunea principală. În opinia noastră, o soluție în acest 
sens ar putea fi ori o clauză de tipul celor cuprinse în reglementarea infracțiunilor de tăinuire sau favorizare a 
infractorului, ori micșorarea minimului legal al pedepsei, pentru a acorda judecătorului o mai mare putere de 
apreciere cu privire la pedeapsă.

Toate aceste neajunsuri ale reglementării sugerează că textul este în continuare deficitar. Dacă unele 
aspecte au fost tranșate, ca cea a subiectului activ, altele nu reușesc a fi soluționate, precum relația cu infracțiunea 
de tăinuire, astfel încât textul este în continuare lipsit de previzibilitate.

Luând în considerare toate acestea, opinăm în sensul că este nevoie de o intervenție legislativă urgentă, 
întrucât redactarea normei de incriminarea lasă de dorit, dând naștere unor situații cel puțin atipice, care încă 
nu și-au găsit soluția și care pun în discuție principiul legalității incriminării.

 

126 V. Zoppei, op. cit., p. 182-183.
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