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Lucrarea de față este structurată pe cinci capitole. Am început cu analiza infracțiunii 

(Capitolul I), trecând în revistă diversele definiții care i s-au conferit, trăsăturile ei esențiale, 

conținutul acesteia și activitatea infracțională (activitate ce face delimitarea dintre unitatea 

de infracțiune și pluralitatea de infracțiuni). Capitolul al II-lea, intitulat ,,Unitatea de 

infracțiune”, este destinat aspectelor ei generale, definiției, cadrului legal, formelor pe care le 

îmbracă (bineînțeles, nu înainte de a le defini), condițiilor de existență și efectelor pe care le 

produce. În al treilea capitol și în cel de-al patrulea am detaliat formele unității naturale și 

legale de infracțiune, urmând ca în ultimul capitol (Capitolul 5) să delimitez unitatea de 

infracțiune sau formele sale de alte instituții cu care concurează, cum ar fi pluralitatea de 

infracțiuni.  

Cum am ajuns la o asemenea teză de doctorat? Am apelat la ceea ce știam deja, și 

anume la faptul că dreptul este ,,o matematică a ştiinţelor sociale”. 

Astfel, asociind dreptul penal cu matematica, ceea ce la început mi s-a părut 

complicat, s-a simplificat pe parcurs. 

 Am considerat, în primul rând, că unitatea de infracțiune reprezintă ,,întregul” sau o 

,,mulțime” din matematică și astfel am dedus că unitatea de infracțiune este un concept – 

formă – ce se realizează atunci când activitatea infracțională constă într-o singură acțiune 

sau inacțiune sau chiar din mai multe asemenea manifestări, care se îmbină natural și 

contextual sau potrivit voinței legiuitorului și formează conținutul unei singure infracțiuni. 

Observăm că prin această definiție am încercat să adun toate activitățile infracționale ce le 

presupun atât formele naturale, cât și formele legale ale unității de infracțiune. 

Așa cum știm, în doctrină se face distincție între unitatea naturală de infracțiune 

(care decurge fie din natura acțiunii sau inacțiunii săvârșite, fie din îmbinarea mai multor 

acțiuni sau inacțiuni) și unitatea legală de infracțiune (ce rezultă din unirea de către legiuitor 

într-o singură infracțiune a mai multor acțiuni sau inacțiuni).  

Formele unității naturale de infracțiune sunt infracțiunea simplă, infracțiunea continuă 

și infracțiunea deviată, pe când cele ale unității legale de infracțiune sunt infracțiunea 

continuată, infracțiunea complexă, infracțiunea progresivă și infracțiunea de obicei. Din 

acestă din urmă categorie (am considerat că) face parte și infracțiunea praeterintenționată, 

deoarece odată ce am dedus că infracțiunea progresivă are ca formă de vinovăție 

praeterintenția (existând și infracțiuni cuprinse în Codul penal ce au acestă formă de 

vinovăție, dar care nu sunt comise în forma progresivă a unității de infracțiune), am observat 

că este o formă distinctă a unității de infracțiune. 

În continuare voi prezenta pe scurt cele opt infracțiuni-forme ale unității de 

infracțiune. 

Infracțiunea simplă, dacă aș face referire la matematică, am putea spune că este un 

,,punct” sau un ,,segment”, deoarece se caracterizează printr-o singularitate/unicitate 

tripartită care se regăsește la acţiunea sau inacţiunea săvârșită, la forma de vinovăţie cu care 

a fost comisă fapta și la rezultatul produs. Această unicitate tripartită ne determină să 
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constatăm că toate elementele conținutului juridic al fiecărei infracțiuni comise în forma 

simplă a unității de infracțiune sunt unice precum: relațiile sociale apărate prin obiectul 

juridic generic și prin cel special, obiectul material, subiecții infracțiunii (cu unele 

diferențieri la infracțiunile contra persoanei) etc. 

Dacă am privi ,,punctul” sau ,,segmentul” sub lupă, am observa în componența lui o 

multitudine de puncte sau segmente mici. Așa și infracțiunea simplă, elementul său material 

poate fi realizat fie printr-o acțiune, fie printr-o inacțiune, fie prin mai multe dintre acestea. 

Infracțiunea simplă comisă printr-o acțiune, dar care se compune din mai multe acte de 

executare, a fost denumită unitate naturală colectivă. Seria de acte de același fel (identice 

sau asemănătoare) nu-i alterează unitatea și produc, după caz, fie unul, fie mai multe 

rezultate de același gen, care însă, laolaltă, alcătuiesc rezultatul unic. De pildă, săvârșirea 

unor acte de lovire, repetate, conduce la producerea rezultatului final, avut în vedere de către 

făptuitor la luarea hotărârii infracționale1. 

Uneori, deși legiuitorul prevede că elementul material al infracțiunii se poate realiza 

prin mai multe modalități alternative (de exemplu, infracțiunea de distrugere – art. 253 C. 

pen. –, ce constă în distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui 

bun ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, 

precum şi înlăturarea măsurilor luate), totuși comiterea faptei de către făptuitor prin 

realizarea mai multor modalități alternative (cum ar fi degradarea unui bun și împiedicarea 

luării măsurilor de salvare a acestuia) nu schimbă unitatea de infracțiune (în exemplul 

nostru, se reține o singură infracțiune de distrugere). 

În ceea ce privește latura subiectivă a infracțiunii simple, am considerat că aceasta se 

comite fie cu intenție, fie din culpă. Infracțiune simplă nu poate fi comisă cu praeterintenție. 

Infracțiunea continuă ar reprezenta, ținând seama de unele elemente geometrice, o 

,,dreaptă” sau o ,,săgeată”, care nu este limitată (ca un segment) și care poate continua la 

nesfârșit (sau poate fi limitată - atunci când este prevăzut de către legiuitor atât momentul 

inițial, cât și acela final). Această caracteristică o diferențiază de infracțiunea simplă. La fel 

ca infracțiunea simplă, și la forma continuă a unității de infracțiune constatăm unicitatea 

relațiilor sociale instituite ca obiect juridic special și ca obiect juridic generic, a obiectului 

material (care trebuie să rămână același pe tot parcursul activității infracționale), a 

subiecților infracțiunii, a rezultatului produs etc.  

În literatura de specialitate se face distincție între infracțiunea continuă permanentă și 

aceea succesivă, după cum prelungirea activității, peste momentul consumării ei, se 

realizează fără intervenția făptuitorului sau, dimpotrivă, necesită intervenția succesivă a 

acestuia2. 

                                                 
1 V. Papadopol, D. Pavel, Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă 

,,Șansa” S.R.L., București, 1992, p. 39.  
2 C. Bulai, Drept penal. Partea generală. Infracțiunea, vol. II, Tipografia Universității din București, București, 

1981, p. 142. 
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Considerăm că este important de semnalat cum se produc și ce efecte au întreruperile 

firești constatate la o infracțiune continuă. Astfel, așa cum știm, la infracțiunea de abandon 

de familie (art. 378 C. pen., în modalitatea neplății, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei 

de întreținere stabilite pe cale judecătorească), orice plată a pensiei de întreținere, înainte de 

împlinirea celor 3 luni, are ca efect întreruperea activității infracționale a făptuitorului, 

aspect ce determină ca fapta sa să nu fie infracțiune. Oricâte întreruperi ar interveni, efectul 

este același, perioadele de timp pe parcursul cărora s-a executat activitatea infracțională 

necumulându-se și neputând astfel să genereze o infracțiune continuă.  

  Pe de altă parte, întreruperile [cum ar fi la infracțiunea de lipsire de libertate (art. 205 

C. pen.), atunci când victima scapă din locul unde este ținută captivă și apoi este prinsă de 

către făptuitor și lipsită iar de libertate] au ca efect reținerea atâtor infracțiuni continue (în 

concurs) câte segmente de activități infracționale izolate se săvârșesc, deoarece pentru 

fiecare dintre acestea făptuitorul ia o rezoluție infracțională distinctă (chiar dacă se poate 

considera că, prin aceasta din urmă, s-a urmărit înfăptuirea celei inițiale), situație în care 

aceste întreruperi nu se cumulează și nu determină formarea unei infracțiuni continue unice. 

  Infracțiunile de abandon de familie (art. 378 C. pen., în modalitatea neplății, cu rea-

credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească) și de lipsire 

de libertate în mod ilegal (art. 205 din același cod) sunt infracțiuni continue permanente, ce 

nu permit unele întreruperi. Dacă apar întreruperi, acestea produc efecte diferite. Astfel, 

segementele de activitate pot fi calificate infracțiuni sau nu, ele nu se pot cumula, iar în 

măsura în care constituie fapte prevăzute de legea penală se impune reținerea unei pluralități 

de infracțiuni continue (concurs real de infracțiuni) sau a unei alte unități infracționale 

(infracțiune continuată). 

  Tot o infracțiune continuă permanentă este și infracțiunea omisivă, însă dacă intervin 

întreruperi, acestea au drept efect finalizarea (epuizarea) activității infracționale (cum ar fi 

îndeplinirea obligației de întreținere în cazul infracțiunii de abandon de familie). 

  Am considerat că la infracțiunea continuă succesivă, întreruperile care intervin țin de 

natura faptei, motiv pentru care segmentele de activitate rezultate se cumulează natural și 

formează conținutul unei infracțiuni continue unice.   

Infracțiunea deviată, în format matematic, ar fi reprezentată tot de o ,,săgeată”, dar 

orientată de la un anumit punct într-o cu totul altă direcție. Astfel, infracțiunea deviată este 

acea formă a unității naturale de infracțiune, care constă în săvârșirea unei alte activități 

infracționale sau în producerea unei alte urmări imediate decât cea avută în vedere în 

momentul luării hotărârii de a comite o faptă penală. Cauzele acestei devieri de la proiectul 

infracțional inițial sunt eroarea și, respectiv, greșeala făptuitorului fie asupra persoanei (de 

pildă, făptuitorul ucide o altă persoană decât cea vizată inițial, din cauza confuziei), fie 

asupra acțiunii (de exemplu, făptuitorul ucide o altă persoană prin mânuirea greșită a armei). 

Am putut vorbi de o urmare imediată inițială (avută în vedere la luarea hotărârii de săvârșire 

a faptei) și de una finală (rezultatul efectiv produs), și mai mult, de o faptă inițială (pentru 
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care s-a luat o hotărâre infracțională, care a avut un scop determinat ori pentru care s-a 

prevăzut un oarecare rezultat etc.) și o faptă finală, efectiv săvârșită. Elementele 

conținuturilor juridice ale faptei inițiale și ale celei finale, dacă sunt considerate infracțiuni, 

nu suferă modificări (una față de cealaltă), mai puțin rezultatul produs, precum  și uneori 

forma de vinovăție. 

Am tratat infracțiunea deviată, în cele două forme ale sale – aberratio ictus și error in 

persona –, referindu-mă la fapta inițială și la cea finală. Astfel, am constatat câteva aspecte, 

și anume: 

A. Fapta inițială (reprezentată inițial în mintea făptuitorului) are la bază numai o 

acțiune și poate fi săvârșită numai cu intenție. Este necesar ca ea să fie posibilă, iar nu 

putativă. 

B. Fapta efectiv săvârșită în ipoteza infracțiunii deviate error in persona este identică 

cu cea inițială, între acestea existând o concordanță deplină în privința trăsăturilor lor, cu o 

singură excepție: modificările intervenite în privința subiectului pasiv și ale rezultatului, 

determinate de vătămarea altor persoane sau obiecte decât cele vizate inițial. Fapta efectiv 

săvârșită poate fi comisă prin acțiune sau inacțiune. 

Am precizat că elementul material al infracțiunii deviate comisă în ipoteza error in 

persona poate fi realizat și printr-o inacțiune, deoarece atunci când modalitățile de executare 

a infracțiunii respective permit inacțiunea, rezultatul final al acesteia poate privi și o altă 

persoană sau obiect. Cu respectarea unor condiții, și anume: obligația făptuitorului de a 

reacționa să privească o singură persoană (nu o pluralitate de persoane, deoarece ar trebui să 

se stabilească intenția asupra uneia și culpa asupra altora, iar dacă reacționează cu privire la 

toate persoanele sau la câteva dintre acestea, vor subzista tot atâtea infracțiuni intenționate); 

vătămarea acelei persoane să se producă din eroare. 

Exemple de infracțiuni ce pot fi comise prin inacțiune și care pot lua forma error in 

persona a infracțiunii deviate sunt: lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate 

(art. 203 C. pen.) – infracțiune omisivă, ce poate fi realizată atât prin acțiune, cât și prin 

inacțiune; împiedicarea ajutorului (art. 204 din același cod) – infracțiune comisivă, care 

poate fi săvârșită printr-o acțiune și printr-o inacțiune. 

C. A fost necesar să menționăm că față de fapta efectiv săvârșită în ipoteza error in 

persona a infracțiunii deviate, la infracțiunea săvârșită în forma aberratio ictus, este necesar 

să se observe sau să se poată observa devierea acțiunii asupra unei alte persoane sau altui 

obiect. Această deviere este materială, astfel că se exclud acele infracțiuni de pericol și 

formale3.  

A fost esențial să precizăm și faptul că, chiar dacă la această modalitate faptică de 

comitere a infracțiunii deviate se impune reținerea mai multor infracțiuni în sarcina 

                                                 
3 G. Paraschiv, R.-G. Paraschiv, D.-Ș. Paraschiv, Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal, Editura 

Universul Juridic, București, 2014, p. 120.  
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făptuitorului (o pluralitate de infracțiuni simple), acțiunea este unică, ceea ce determină 

constatarea unui caracter unitar a tuturor trăsăturilor faptei efectiv săvârșite și a infracțiunilor 

aferente ei. 

Așadar, am putut afirma că forma unității de infracțiune menționată mai sus este un 

hibrid între infracțiunea simplă și infracțiunea complexă sau între unitatea de infracțiune și 

pluralitatea de infracțiuni. Acțiunea unică, aferentă infracțiunii simple, determină un singur 

set de valori sociale apărate prin infracțiune (de pildă, relațiile sociale care apără viața 

persoanei ori integritatea fizică sau psihică a acesteia), un singur: subiect activ, subiect pasiv, 

obiect material etc. Această acțiune, care produce două urmări imediate (subzistând, pe de o 

parte, la infracțiunea aferentă faptei efective săvârșite, care se consumă, iar, pe de altă parte, 

la tentativă), nu determină constatarea unui caracter complex al trăsăturilor infracțiunii 

efectiv săvârșite în ipoteza aberratio ictus și astfel nici a unei unități de infracțiune, deoarece 

prin voința legiuitorului aceste fapte efectiv săvârșite nu se reunesc într-o singură 

infracțiune, ci rămân o pluralitate de infracțiuni (care pot fi calificate în oricare formă a 

unității de infracțiune, cu o condiție: ca forma deviată să o permită). De aceea, am apreciat 

că infracțiunea deviată în forma aberratio ictus se aseamănă foarte mult cu concursul ideal 

de infracțiuni. 

Ajungând la formele legale ale unității de infracțiune, observăm că chestiunile nu mai 

sunt atât de simple, deoarece, prin voința legiuitorului, se schimbă ordinea firească a 

lucrurilor. 

De exemplu, știm că: ,,1+1=2”, dar infracțiunea continuată, potrivit voinței 

legiuitorului, ar reprezenta o adunare (care poate fi nesfârșită) de activități infracționale 

asemănătoare, al cărei rezultat este infracțiunea ce o presupune (la care trebuie să adăugam 

câteva condiții). Adică: 1+1+1+1+1+...+1=1. 

La această infracțiune vom face referire la legătura de cauzalitate. Așadar, legătura de 

cauzalitate trebuie dovedită sau rezultă din însăși materialitatea faptei, după caz, în funcție 

de încadrarea faptei în una dintre următoarele categorii: infracțiuni de rezultat; infracțiuni de 

pericol. În primul rând, am considerat că trebuie să analizăm dacă sunt suficiente acțiunile 

sau inacțiunile (din cuprinsul unei infracțiuni continuate, care produc schimbările fizice) și 

legătura dintre ele, iar pentru acest lucru trebuie să le privim singular. În cazul în care 

infracțiunea ia forma continuată a unității de infracțiune, atunci la fiecare acțiune sau 

inacțiune legătura de cauzalitate trebuie stabilită sau este necesar să rezulte din însăși 

materialitatea faptei pentru a intra în compunerea conținutului acesteia. Un număr insuficient 

de acțiuni sau inacțiuni (ce nu produc efectul prevăzut în norma de incriminare) poate 

constitui o formă a unității naturale de infracțiune (de exemplu, o singură acțiune, care 

produce mai multe consecințe realității exterioare, poate fi calificată drept infracțiune 

simplă). Acțiunile ori inacțiunile nu vor intra în compunerea conținutului aceleiași 

infracțiuni săvârșite în formă continuată și nici nu se vor supune regulilor de la concursul de 

infracțiuni atunci când efectele produse de către acestea nu se pot stabili sau nu reies din 
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materialitatea faptei, deoarece nici dacă ele ar fi privite singular și ar reprezenta fapte nu ar 

putea fi calificate infracțiuni. Inexistența legăturii de cauzalitate dintre acțiunea sau 

inacțiunea făptuitorului și urmarea imediată face ca fapta săvârșită să nu fie infracțiune.  

Ne-am întrebat dacă ar mai fi necesară stabilirea legăturii de cauzalitate a tuturor 

acțiunilor sau inacțiunilor cu urmările lor imediate sau este suficientă stabilirea doar a două 

dintre ele? Am considerat că este suficientă stabilirea legăturii de cauzalitate numai a două 

dintre acțiunile sau inacțiunile cuprinse într-o infracțiune continuată, și nu a mai multe, 

pentru că atâtea sunt suficiente pentru realizarea și reținerea forme continuate a unității de 

infracțiune. Cu toate acestea, este necesar ca de fiecare dată să stabilim întreaga activitate a 

făptuitorului pentru o mai buna combatere și, bineînțeles, individualizare a pedepsei. 

Pe de altă parte, dacă sunt suficiente acțiuni sau inacțiuni pentru care li s-a stabilit o 

legătură de cauzalitate cu urmarea imediată a fiecăreia dintre ele, atunci nu se mai ține seama 

de individualitatea lor, ci de întregul lor, deoarece infracțiunea continuată nu poate avea mai 

multe urmări imediate sau mai multe legături de cauzalitate între acțiunile sau inacțiunile 

săvârșite cu urmarea imediată. Acest lucru rezultă din voința legiuitorului de a le reuni în 

cuprinsul aceleași infracțiuni, reprezentând o infracțiune unică. 

În plus, am supus discuției și faptul dacă infracțiunea continuată este susceptibilă de 

tentativă. În teza de doctorat am considerat că infracțiunea continuată nu poate îmbrăca 

forma tentativei, referindu-mă la următoarele ipoteze: 

– dacă făptuitorul, după ce a luat rezoluția de a săvârși o infracțiune continuată și după 

ce a trecut la executarea sa, a fost silit să-și întrerupă activitatea infracțională încă de la 

prima acțiune ori inacțiune, atunci nici în formă simplă această infracțiune nu s-a consumat, 

existând ca tentativă la o infracțiune simplă, iar nu la infracțiunea continuată plănuită; 

– dacă activitatea făptuitorului se întrerupe pe parcursul executării sale, acesta reușind 

să săvârșească doar o acțiune sau inacțiune dintre cele propuse, atunci se impune să se rețină 

în sarcina făptuitorului o infracțiune simplă în formă consumată. Mai mult, dacă acest unic 

act comis nu se consumă, atunci făptuitorul va răspunde pentru tentativă la o infracțiune 

simplă; 

– dacă făptuitorul reușește să săvârșească două sau mai multe acțiuni sau inacțiuni (ce 

privite separat sunt infracțiuni care se consumă) până când activitatea sa se întrerupe, atunci 

fapta va constitui o infracțiune continuată. Însă dacă dintre cele două acțiuni săvârșite, la una 

nu se produce urmarea imediată prevăzută în norma de incriminare (care privită separat este 

infracțiune ce rămâne în fază tentată), atunci aceeași soluție se impune ca mai sus, deoarece 

sunt îndeplinite toate condițiile cerute de către legiuitor și mai ales cea privitoare la 

pluralitatea de acțiuni sau inacțiuni ce prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași 

infracțiuni. O singură excepție se acceptă de la această din urmă situație, și anume atunci 

când forma tentată a unei infracțiuni, deși este posibilă, nu este pedepsită. Astfel, faptul că 

tentativa nu este pedepsită, ar putea avea ca efect însăși reținerea activității infracționale 
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(compusă dintr-o acțiune ce se consumă și una neterminată) ca infracțiune simplă 

consumată.   

Infracțiunea praeterintenționată (am considerat că) este o formă a unității legale de 

infracțiune. Astfel, dacă ne gândim din punct de vedere matematic, activitatea infracțională a 

infracțiunii praeterintenționate va deveni un punct pe care îl vom denumi A, ce produce 

urmări imediate mai grave (), care de multe ori reprezintă urmări imediate ale unei alte 

infracțiuni (B), dar care determină reținerea aceleiași infracțiuni (A) în formă calificată ori 

reținerea unei alte infracțiuni mai grave (C).  

Formula ar fi: A  B = A+B = C/A+ 

Cauza unică, am considerat că, potrivit art. 16 alin. (5) C. pen., este reprezentată de o 

către singură acțiune sau inacțiune. Astfel, deși am putut susține că aceasta circumscrie 

infracțiunea praeterintenționată ca un tip de infracțiune ce ar aparține unității de infracțiune 

și, mai ales, ca o formă naturală a unității de infracțiune, totuși nu am pierdut din vedere 

faptul că rezultatul mai grav produs din culpa făptuitorului presupune reținerea în sarcina sa 

a unei alte infracțiuni (corespunzătoare urmării imediate finale), aspect ce a determinat 

caracterizarea sa ca formă legală a unității de infracțiune. 

Voința legiuitorului de a se reține o singură infracțiune atunci când activitatea 

infracțională este săvârșită cu intenție depășită, se observă la infracțiuni precum: cea de 

loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 195 C. pen.), infracțiunea de tâlhărie sau 

piraterie urmată de moartea victimei (art. 236 din același cod), cea de viol care a avut ca 

urmare vătămarea corporală [art. 218 alin. (3) lit. e) din codul sus-menționat]. Din aceste 

dispoziții legale am dedus că infracțiunile praeterintenționate ar fi acele fapte ce iau forma 

complexă (cum este tâlhăria sau piraterie urmată de moartea victimei) sau progresivă (de 

pildă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte) a unității de infracțiune. Astfel, am putut 

considera că atât timp cât situațiile faptice, ce ar putea fi calificate infracțiuni 

praeterintenționate, sunt împărțite în infracțiuni complexe praeterintenționate și infracțiuni 

progresive, nu ar fi necesară studierea infracțiunii praeterintenționate în mod separat față de 

aceste forme de infracțiune.  

S-a impus totuși analiza trăsăturilor infracțiunii praeterintenționate, caracterizate prin 

unele modificări constatate odată cu producerea unui rezultat mai grav (al unei infracțiuni, 

care în forma tip prezintă o formă simplă, continuă sau complexă a unității de infracțiune), 

precum și elementele de noutate pe care aceasta le presupune în corelație cu formele 

complexe și progresive ale unității de infracțiune. Infracțiunea praeterintenționată ar fi un 

punct de plecare în studiul infracțiunii complexe și al celei progresive. 

Infracțiunea praeterintenționată aparține ca formă tot unității legale de infracțiune, 

fiind un tip de infracțiune, care este compus din infracțiuni ce aparțin atât formei complexe, 

cât și celei progresive a unității legale de infracțiune.  

De asemenea, am evidențiat la infracțiunea praeterintenționată următoarele: 
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– este o infracțiune hibridă, compusă dintr-o infracțiune intenționată și alta săvârșită 

din culpă, caracterizată printr-o unitate a tuturor trăsăturile sale, cu excepția caracterului dual 

pe care îl poate prezenta în unele situații (de pildă, când este calificată și complexă); 

– presupune săvârșirea unei singure activități infracționale, care de fiecare dată poate 

determina reținerea în sarcina făptuitorului a unei forme a unității de infracțiune (ce este 

compatibilă cu forma de vinovăție a intenției depășite) sau a unui concurs ideal de 

infracțiuni, dacă am ajunge la concluzia potrivit căreia rezultatul final realizat din culpă (la o 

infracțiune contra persoanei) privește o altă persoană decât cea asupra căreia se voia 

producerea rezultatul inițial; 

– rezultatul mai grav (final) se poate produce și asupra unei alte persoane (de pildă, 

infracțiunea complexă – și anume aceea de tâlhărie sau piraterie urmată de moartea victimei, 

art. 236 C. pen., când violențele sunt exercitate asupra persoanei care îl oprise pe făptuitor să 

iasă din locație cu bunul, acestea provocându-i moartea); 

– nu toate infracțiunile complexe sunt praeterintenționate; însă întotdeauna o 

infracțiune progresivă este praeterintenționată. 

Infracțiunea complexă, porivit art. 35 alin (2) C. pen., este acea infracţiune în al 

cărei conţinut intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant, o acţiune 

sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. Astfel, 

pentru a putea să o reprezentăm matematic, trebuie mai întâi să diferențiem felurile acesteia. 

Infracțiunea complexă formă tip este caracterizată prin reunirea a două acțiuni sau 

inacțiuni (care privite separate constituie fapte incriminate de legea penală) în conținutul 

unei singure infracțiuni. Infracțiunea complexă formă tip – I modalitate reprezintă acea 

formă complexă a unității de infracțiune, ce constă în absorbția în conținutul său a uneia sau 

mai multor acțiuni ori inacțiuni, care la rândul lor, dacă ar fi privite singular, ar constitui 

fapte prevăzute de legea penală. Aceste acțiuni sau inacțiuni diferite formează o infracțiune 

distinctă, finală și nouă. 

Astfel, formula matematică a infracțiunii complexe formă tip – I modalitate ar putea 

fi următoarea: 

A + B ,,sau”/ ,,și” C/D/E.. = X 

Infracțiunea complexă formă tip – II modalitate poate definită la fel ca prima variantă 

a acestei forme de unitate de infracțiune. Totuși, nuanțăm că a doua variantă nu presupune 

crearea unei infracțiuni terțiare, deoarece diferitele acțiuni ori inacțiuni sunt reunite sau 

legate de unele împrejurări deosebite, fiind instituite de către legiuitor alternativ. Ca exemple 

avem infracțiunile de ultraj (art. 257 C. pen.) și ultraj judiciar (art. 279 C. pen.).  

Formula matematică pentru infracțiunea complexă formă tip – II modalitate ar fi: 

A (infracțiunea finală) – elementele materiale ale infracțiunilor B, C, D etc. =/aparține 

mulțimii vide. 



10 

 

Este o formulă care nu are rezultat. Infracțiunea astfel analizată nu ar exista dacă ea 

nu ar împrumuta elementele materiale ale altor infracțiuni. 

Vom prezenta legătura de cauzalitate a infracțiunii complexe formă tip.  

Legătura de cauzalitate dintre acțiunile sau inacțiunile componente infracțiunii 

complexe și urmarea imediată, care reprezintă totalitatea schimbărilor produse asupra 

realității exterioare, se stabilește sau rezultă din însăși întreaga activitate infracțională 

comisă. Faptele care sunt absorbite într-o infracțiune complexă formă tip, trebuie să 

îndeplinească și condiția existenței legăturii de cauzalitate pentru a subzista infracțiunea 

complexă, altfel activitatea infracțională rămânând în forma simplă a unității naturale de 

infracțiune. Pe de altă parte, fiecare acțiune sau inacțiune din conținutul infracțiunii 

complexe (cauza) trebuie să producă anumite urmări (efecte), iar legătura dintre ele trebuie 

să se stabilească pentru fiecare dintre ele. Deși la infracțiunea continuată există aceeași 

legătură de fiecare dată când se repetă fapta din conținutul ei, la infracțiunea complexă, 

observăm că, legăturile de cauzalitate dintre acțiunile sau inacțiunile diferite, care singular ar 

reprezenta infracțiuni de sine stătătoare, și urmările imediate aferente lor se pot diferenția în 

funcție de categoria de infracțiuni din care fac parte (infracțiune de pericol sau de rezultat). 

Mai mult, cu referire la infracțiunea continuată, am specificat că legătura de 

cauzalitate trebuie stabilită numai pentru două dintre acțiunile sau inacțiunile cuprinse într-o 

infracțiune continuată și urmările sale, și nu pentru trei sau mai multe, pe motiv că atâtea 

sunt suficiente pentru realizarea și reținerea acestei forme a unității de infracțiune. În 

schimb, la infracțiunea complexă formă tip – I modalitate, trebuie să se stabilească legătura 

de cauzalitate pentru fiecare dintre acțiunile sau inacțiunile principale ori adiacente și 

urmările lor, deoarece ele trebuie să constituie separat infracțiuni, așa încât inexistența unei 

legături de cauzalitate (de exemplu, dintre acțiunea secundară și urmarea ei imediată 

aferentă) ar duce la însăși inexistența infracțiunii complexe. Deși atunci când ne aflăm în 

situația comiterii unei singure acțiuni sau inacțiuni principale și a mai multor acțiuni sau 

inacțiuni secundare, care produc urmări imediate diferite, tindem să spunem că este necesară 

stabilirea legăturii de cauzalitate dintre acțiunea principală și urmarea aferentă (legătură de 

cauzalitate principală) și numai a uneia secundare (dintre o acțiune secundară și urmarea ei 

aferentă), totuși am statuat însă că se impune stabilirea legăturilor de cauzalitate dintre toate 

acțiunile sau inacțiunile săvârșite și urmările lor imediate. Când luăm în considerare acest 

aspect, ne gândim la infracțiunea de tâlhărie săvârșită printr-o acțiune de furt și mai multe 

acțiuni de lovire a mai multor persoane, și anume a persoanei care deținea bunul și a alteia 

care voia să-l împiedice să plece cu bunul sustras.  

La infracțiunea complexă formă tip – II modalitate, am observat că legătura de 

cauzalitate se cristalizează odată cu săvârșirea acțiunii, atât în momentul producerii efectelor 

constând în atingerile relațiilor sociale apărate în principal prin instituirea împrejurării 

deosebite, ce a impus reunirea acțiunilor sau inacțiunilor în conținutul său, cât și a urmării 

imediate secundare, efectiv produsă.  
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Mai departe, am precizat că latura subiectivă a infracțiunii complexe formă tip este 

reprezentată de forma de vinovăție a intenției. Acțiunile sau inacțiunile, care constituie 

separat fapte prevăzute de legea penală, pot fi comise cu intenție directă sau indirectă. 

Dacă concursul de infracțiuni cu conexitate etiologică prezintă o legătură 

asemănătoare ca cea dintre acțiunile sau inacțiunile infracțiunii complexe, la care 

infracțiunile sunt săvârșite cu forma de vinovăție a intenției, atunci constatăm că și 

săvârșirea acțiunilor sau inacțiunilor absorbite în forma complexă a unității de infracțiune 

prezintă aceeași formă de vinovăție. 

În plus, infracțiunea complexă formă tip, în principiu, nu poate fi săvârșită cu 

preaterintenție, deoarece aceasta presupune ca măcar o acțiune sau inacțiune dintre cele 

reunite în conținutul său să producă un rezultat mai grav, datorat culpei făptuitorului. Astfel, 

am considerat că ar fi aproape imposibil ca făptuitorul luând o singură hotărâre de a săvârși o 

infracțiune complexă, constituită din două acțiuni, să le săvârșească, iar una dintre ele să 

producă un rezultat mai grav, care să nu atragă reținerea unei infracțiuni complexe formă 

agravantă. 

Infracțiunea complexă formă agravantă este caracterizată prin absorbția uneia sau a 

mai  multor acțiuni ori inacțiuni în conținutul unei infracțiuni, ca element circumstanțial 

agravant, fapt ce atrage recalificarea întregii activități inițiale (varianta tip) într-o variantă 

agravată (calificată) a acesteia. Comiterea acțiunii sau inacțiunii absorbite nu constituie o 

nouă infracțiune (ca la infracțiunea complexă formă tip), ci duce la agravarea activității 

inițiale, atrăgând astfel sancționarea cu o pedeapsă mai mare decât cea stabilită pentru 

varianta tip. 

Formula matematică care se deduce din această definiție ar fi: 

A + B = A+ 

Infracțiunea progresivă este o formă a unității legale de infracțiune care constă în 

acea activitate infracțională ce se circumscrie unei infracțiuni mai grave; această faptă penală 

este diferită de cea pentru care se luase rezoluția infracțională. Formula matematică care ne-a 

ajutat să analizăm această formă a unității de infracțiune este: A + B (care este infracțiunea 

al cărei rezultat mai grav se produce) = C (forma mai gravă a infracțiunii pentru care se luase 

hotărârea infracțională). 

La această infracțiune este important să nuanțăm încadrarea juridică pe care o suferă 

activitatea infracțională ce ia forma unei infracțiunii progresive. Astfel, în doctrină s-a arătat 

că ceea ce pare caracteristic formei progresive a unității de infracțiune este axarea sa pe un 

dublu conținut legal, și anume: conținutul legal al infracțiunii de bază, căruia îi corespunde 

un conținut concret susceptibil de amplificare, și conținutul legal al infracțiunii progresive, 

căruia îi corespunde un conținut concret în care amplificarea elementului obiectiv s-a și 

realizat. Spre deosebire însă de prevederea legală a infracțiunii de bază, în care nu se reflectă 
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aptitudinea elementului obiectiv al acestuia de a se amplifica, prevederea legală a infracțiunii 

progresive cuprinde condiția amplificării realizate a acestui element obiectiv4. 

Pornind de la aspectele sus-indicate, apreciem că încadrarea juridică a activității 

infracționale progresive se realizează în mai multe etape, și anume:  

 într-o primă etapă, se caută corespondentul legal (norma) al acțiunii făptuitorului, în 

forma sa tip, în funcție de rezultatul pe care făptuitorul voia și urmărea să îl producă 

(respectiv tipicitatea faptei penale inițiale); 

 în a doua etapă, se va încadra rezultatul produs din culpă în conținutul juridic 

corespunzător, dar mai grav decât cel al faptei inițiale. Dacă nu există un asemenea conținut 

juridic mai grav al infracțiunii inițiale, atunci se va reține în sarcina făptuitorului un concurs 

ideal de infracțiuni între fapta inițială și infracțiunea din culpă (corespondentă rezultatului 

mai grav). Această etapă se poate repeta, dacă activitatea infracțională progresivă presupune 

mai multe fapte intermediare;  

 a treia etapă va reprezenta încadrarea juridică în infracțiunea finală, care nu mai 

permite o anumită agravare a rezultatului (producându-se cel mai grav) – respectiv 

tipicitatea infracțiunii finale. 

Atunci când ultimele două etape lipsesc, fapta pedepsibilă va fi însăși infracțiunea 

inițială simplă, continuă, continuată sau complexă săvârșită în forma tip. Deși ultimele două 

etape pot lipsi, neproducându-se un rezultat mai grav decât cel urmărit, totuși nu se poate 

realiza o activitatea infracțională progresivă fără acțiunea făptuitorului constatată ca formulă 

incipientă, adică infracțiunea inițială. 

Având în vedere că etapele sus-menționate pot într-o oarecare măsură lipsi sau nu, am 

putut aprecia că pot fi și sărite de către instanța de judecată, atunci când rezultatul mai grav 

nu întârzie să apară, iar din acțiunea făptuitorului se poate determina indubitabil efectul mai 

grav produs, dovedindu-se legătura de cauzalitate a acestora. 

Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm că încadrarea juridică a faptei inițiale sau 

ale celor intermediare nu este necesară a se constata printr-un act de începere a urmăririi 

penale sau printr-o hotărâre judecătorească (definitivă sau nu), dar pentru ca făptuitorul să 

poată fi pedepsit, cu siguranță va exista o hotărâre judecătorească pentru cel puțin una dintre 

ele (inițială, intermediară sau finală). 

Pe de altă parte, era necesar să supunem analizei infracțiunea de ultraj – art. 257 C. 

pen. –, infracțiune complexă a cărei acțiune de lovire a unui funcționar public a produs o 

leziune, care ulterior s-a agravat, cauzându-i victimei o infirmitate. Dacă infirmitatea s-a 

produs după o perioadă relativ mare de la comiterea acțiunii, inculpatul fiind pedepsit pentru 

infracțiunea de ultraj cu pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe – 

art. 193 din același cod –majorată cu o treime, atunci activitatea inculpatului va rămâne 

încadrată la fel? Cu siguranță că fapta sa va rămâne tot o infracțiune de ultraj, dar se impune 

                                                 
4 V. Papadopol, D. Pavel, op. cit., p. 283.  
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modificarea pedepsei, acțiunea sa producând un rezultat mai grav (din culpă). Această 

modificare a pedepsei, pentru o individualizare corectă, se produce în conformitate cu 

prevederile art. 37 din codul menționat anterior (privitoare la recalcularea pedepsei pentru 

infracțiunea continuată sau complexă) sau ca urmare a aplicării regulilor de la forma 

progresivă a unității de infracțiune? 

Am considerat că însăși aplicarea regulilor de la forma progresivă a unității de 

infracțiune face posibilă, în unele condiții, agravarea situației făptuitorului, modificarea 

pedepsei și schimbarea încadrării juridice. Astfel, se poate observa lanțul progresiv pe care îl 

presupune această formă de infracțiune, iar acest aspect rămâne valabil chiar dacă încadrarea 

juridică a faptei rămâne aceeași.  

Ținând seama de cele precizate, am apreciat că nu de fiecare dată când forma 

progresivă a unității legale de infracțiune există la o anumită activitate infracțională, este 

nevoie ca în reținerea sa (ca infracțiune progresivă) să subziste o calificare sau încadrare 

juridică diferită de cea a infracțiunii inițiale ori cel puțin calificată, putându-se impune și 

numai o majorare a pedepsei.  

Infracțiunea de obicei este acea formă a unității de infracțiune ce se caracterizează 

prin efectuarea de către autor a unui număr suficient de acțiuni sau inacțiuni din care să 

rezulte deprinderea sa în comiterea infracțiunii respective, acțiuni sau inacțiuni care se 

cumulează în conținutul juridic al unei singure infracțiuni. Astfel, vom considera o 

infracțiune de obicei acea sumă a unor elemente repetate. 

Ce ne-a atras atenția la această formă a unității de infracțiune este elementul său 

material. Și ne-am întrebat: ,,Elementul material al infracțiunii analizate constă într-o 

singură acțiune, compusă dintr-o pluralitate de acte materiale, sau din mai multe acțiuni 

repetate?” Am observat că în doctrină se folosesc următoarele sintagme pentru a se evidenția 

elementul material al infracțiunii de obicei: ,,ansamblu de acțiuni identice, care nu au 

caracter penal propriu”5; ,,constă într-o acțiune interzisă de legea penală”6; ,,se realizează 

prin repetarea faptelor de același fel de un număr suficient de mare”7; ,,pluralitate de acte 

materiale similare”8 etc. 

Văzând normele de incriminare a faptelor de obicei sau a celor de simplă repetare, am 

dedus că legiuitorul atribuie caracteristica repetabilității acțiunii (ca cerință esențială a 

elementului material). Cu titlu exemplificativ, am enumerat: ,,pretinderea în mod repetat ...” 

(infracțiunea de hărțuire sexuală, art. 223 C. pen.); ,,să apeleze în mod repetat...” 

(infracțiunea de exploatare a cerșetoriei, art. 214 din același cod); ,,darea de bani cu 

dobândă, ca îndeletnicire...” (infracțiunea de camătă, art. 351 din codul menționat anterior). 

                                                 
5 I. Tănăsescu, C. Tănăsescu, G. Tănăsescu, Drept penal general, Editura All Beck, București, 2002, p. 459. 
6 V. Papadopol, D. Pavel, op. cit., p. 245.  
7  C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român. Partea generală. Conform noului Cod penal, Editura 

Universul Juridic, București, 2014, p. 316.  
8 V. Pașca, Drept penal. Partea generală, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 322; I. 

Pascu, Drept Penal. Partea generală, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2009, p. 252. 
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Astfel, în sens larg, am putut aprecia că se repetă fapta materială, iar, în sens restrâns, 

acțiunea.  

Însă o singură acțiune realizată de către făptuitor nu are caracter penal, astfel că până 

la dobândirea acestuia, ea va reprezenta doar un act material. Pluralitatea de acte materiale 

va forma o singură acțiune.   

Infracțiunea de obicei este o infracțiune comisivă sau omisivă realizată prin acțiune. 

Nu se poate săvârși printr-o inacțiune, pentru că în primul rând astfel de atitudini pasive nu 

se pot executa prin acte materiale (ce implică o forță activă, o mișcare). Mai mult, am 

precizat că în cuprinsul Codului penal nu sunt incriminate fapte penale omisive proprii în 

forma de obicei a unității de infracțiune.  

Legea penală nu precizează numărul suficient de acte din care să rezulte obișnuința, 

obiceiul sau îndeletnicirea, însă am apreciat că pentru consumarea infracțiunii de simplă 

repetare, este necesar să se săvârșească trei sau mai multe acte materiale, neavând 

importanță intervalele de timp scurse între ele (putându-se realiza și în aceeași zi, seară, oră) 

sau dacă făptuitorul se oprește singur din executarea infracțiunii sau nu. 

Însă la infracțiunea de obicei, am considerat că pentru a se observa îndeletnicirea 

făptuitorului în săvârșirea ei, ar trebui ca acesta să reitereze constant aceeași voință 

infracțională (de mai mult de trei ori), pe o anumită perioadă de timp (o săptămână, din zi în 

zi etc.), iar ,,dependenței” sale i se pune capăt, de cele mai multe ori, prin intervenția altor 

persoane. 

Nu în ultimul rând, elementului material al infracțiunii de obicei i se instituie o 

condiție esențială, și anume: din întreaga activitate infracțională săvârșită de către făptuitor 

trebuie să reiasă o anumită obișnuință în comiterea faptei respective. 

Importanța în practică. Studiul ,,Unității de infracțiune” nu va înceta niciodată, 

indiferent de câte monografii i se vor consacra, deoarece mereu vor exista activități 

infracționale ce prin modul în care au fost raționate și săvârșite ne vor pune pe gânduri și ne 

vor forța să apelăm la regulile instituite acestei instituții. 


