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1. Noţiune1

Prin pluralitate constituităde infractori se înţelege situaţia care existăîn acele
cazuri în care legea incrimineazăsimplul fapt de a alcătui o grupare de persoane în
vederea săvârşirii unor infracţiuni. Săvârşirea faptei penale se realizeazăprin însuşi
acordul intervenit între persoanele ce alcătuiesc gruparea, chiar înainte ca acestea săfi
comis vreuna din infracţiunile pe care şi le-au propus săle săvârşească2.

Legiuitorul nu a definit aceastăformăde pluralitate, doctrina fiind cea care a
creat-o, de undeşi dificultăţile teoretice ce persistăîn analiza acestei forme de pluralitate.
Noţiunea, cu toate semnificaţiile sale, credem cătrebuie săaparţinămateriei dreptului
penal parte generală, urmând săfie aplicatăîn partea specialăa dreptului penal fărăa ţine
cont de modificările legislative care apar succesiv datoritădezvoltării realităţilor social-
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1 Termenul de „pluralitate constitutivă” este folosit de V. Dongoroz, în Tratatul de drept penal, p.
387, ediţie reeditatădupăcartea autorului din 1939, de Asociaţia Românăde Ştiinţe Penale în anul 2000.
Restul doctrinei foloseşte termenul de „pluralitate constituită”, chiar şi autorul revine asupra termenului în
publicaţiile sale ulterioare, iar în ce ne priveşte, vom considera cele douăformule sinonime sub aspectul
termenilor

2 A se vedea în acest sens A. Boroi, M. Gorunescu, M. Popescu, Dicţionar de drept penal, Editura
All Beck, Bucureşti, 2004, p. 317; V. Dongoroz şi alţii, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol.
III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 142; V. Paşca, R. Mancaş, Drept penal. Partea
generală, Editura Universitas Timisiensis, Timişoara, 2002, p. 377; L. Biro, Drept penal. Partea generală,
Editura Universităţii „BabeşBolyai”, Cluj Napoca, 1971, p. 126.



juridice, care trebuiesc săfie reţinute şi contracarate de normele juridice în măsura în care
se încadreazăîn sfera ilicitului penal.

Cu alte cuvinte, instituţiile şi noţiunile pe care le foloseşte legiuitorul în partea
generalăa codului penal trebuie săfie suportul juridic al incriminărilor şi interpretărilor
părţii speciale ale codului penal, cât şi a legilor speciale. Însăîn situaţia pe care o
analizăm se observăo apariţie atipicăa pluralităţii intermediare, respectiv se remarcăde
către doctrinăo serie de incriminări, în special cea de la art. 323 C.pen., şi prin urmare se
propune o structurare a pluralităţii3 de infractori în naturală, constituităşi ocazională.

Astfel, în măsura, în care se pleacăde la formele de incriminare pentru a defini
noţiunea analizatăriscăm sănu reuşim în a găsi criterii clare pentru a trata acest subiect,
făcând abstracţie de modificările din partea specială. Pe acest considerent, o parte a
doctrinei, a considerat căproblematica pluralităţii constituite este soluţionatăde partea
specială, nefiind necesarăo instituţie cu caracter general în acest scop4.

În continuare vom analiza în demersul nostru formele de incriminare la care a
recurs legiuitorul în cazul participaţiei constituite.

2. Premise legislative

Vom începe prin a analiza Codul Penal al Principatelor Unite Române5 din 30
octombrie 1864.

În art 79 se stabilea că„Complotulu ce aru ave de scopu vre una din crimele
menţionate la art. 766 şi 787, dacăa fostu urmatu de unu actu severşitu sau începutu spre
a pregăti esecutarea aceloru crime, se va pedepsi cu detenţiunea; iar dacăcomplotulu
n'a fostu urmatu de nici unu actu severşitu sau începutu spre a prepara esecutarea ver-
unia din acele crime, pedepsa va fi aceea a închisorei.

Complotulu este atunci cându, prin sfătuire se va fi luatu întrega hotărîre şi se va
fi făcutu punerea la cale între douăsau mai multe persone spre a ajunge la severşirea
vre uneia din acele doue crime prevedute la art. 76 şi 78”.

De asemenea este incriminat complotul8 îndreptat spre săvârşirea infracţiunii de
la art. 81 C.pen9.

3A se vedea V. Paşca, R. Mancaş, op.cit., p. 377; I. Molnar, Participaţia penală. Fundamente
teoretice, în „Revista de drept penal”, nr. 2/1998, p. 25; P. Dungan, Conceptul de participaţie penală, în
„Revista de drept penal”, nr. 2/2000, p. 67; R. Secăreanu, V. Păun, D. Pavel, Probleme ale participaţiei
penale, în „Revista românăde drept”, nr. 4/1978, p. 31; I. Oancea, Drept penal. Partea generală, Editura
Didactică, Bucureşti, 1971, p. 385.

4 A se vedea în acest sens, C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, p. 427.
5 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 30 octombrie 1864.
6 „Ori-ce atentatu în contra vieţei Domnului sau în contra personei sale, se va pedepsi cu munca

silnicăpe totăvieţa”.
7 „Atentatulu ce ar ave de scopu de a surpa, prin mijloce resvertitore şi redicare de poporu, forma

gubernului, sau de a aţîţa pe locuitori de a se scula în contra autorităţii Domnului, se va pedepsi cu
reclusiunea”.

8 Este de remarcat în acest sens faptul căarticolul 90 din Codul penal francez corespunzător, se
referănumai la crima prevăzutăde art. 86 (76 român), nu şi la aceea prevăzutăde art. 87 (78 român), cum
face art. 80 din fostul nostru Cod penal.

9 „Atentatulu, care va ave de scopu a aţîţa resbelulu civile, înarmându, sau redicându pe locuitori
a se înarma unu în contra altora ori a severşi omoruri şi jefuiri într'unulu sau mai multe oraşe sau sate, se
va pedepsi cu munca silnică, pe totăvieţa”.



O altăformăa pluralităţii este prevăzutăde art. 8610 al acestui cod sub forma
cetelor armate sau asocierile de făcători de rele prevăzutăde art. 21311 şi art. 21412.

Legea din 1924, privitoare la unele infracţiuni contra liniştii publice prevede în
primul13 articol noţiunea de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, modificată
ulterior în 1933, astfel simpla înţelegere stabilităîn vederea comiterii faptelor împotriva
persoanelor şi a patrimoniului consumăinfracţiunea de asociere. Nu se constatănici un
rafinament juridic al pluralităţii.

Codul penal din 193614 extinde aplicabilitatea complotului la o categorie mai
largăde infracţiuni15 scop, preluând prevederea din Legea din anul 1933 prin care simplul
fapt al înţelegerii duce la consumarea infracţiunii16.

Infracţiunea de asociere pentru comiterea de crime şi delicte, este tratatăîn primul
capitol al titlului VI, alocându-i-se nu mai puţin de 5 articole. Este pasibil de pedeapsa
impusăde legiuitor cel care a iniţiat asociaţia, cel care a ajutat la constituire, persoana
care ulterior se „afiliază”, instigatorul la oricare formăde participare17 indiferent de
comiterea efectivăa infracţiunii de asociere a instigatului. Cu alte cuvinte se reţine
participarea18 sub forma autoratului prin iniţiere, sprijinirea iniţierii, aderarea precum şi
instigarea la oricare dintre acţiunile de mai sus. Susţinem căaceastăformăde instigare
este una specialădeoarece se pedepseşte cu sancţiunea de la art. 315 indiferent de
comportamentul instigatului, astfel căaceastăsituaţie atipicăne duce la concluzia cănu
avem decât o asimilare a instigării sub forma autoratului, nefiind astfel aplicabile regulile
pluralităţii ocazionale de infractori. Infracţiunile scop trebuie săfie îndreptate împotriva
relaţiilor sociale care sunt enumerate limitativ în art. 31519, fiind suficient ca asociaţia
respectivăsăaibăîn plan comiterea uneia singure20.

10 „Se va pedepsi cu munca silnicăpe viaţăacela care, ori ca sărăpeascăbanii publici, ori ca să
jefuiascăoraşe sau sate, magazine, arsenaluri de ale Statului, case publice, fortereţe, posturi, porturi,
corâbii sau bastimente ale Statului, ori în fine ca săatace sau ca săresiste în contra puterii publice care se
va afla în gona severşitoriloru unoru aseminea crime, se va fi pusu în capulu unoru cete armate, sau va fi
esercitatu într'însele vre o funcţiune ori comandăore-care”.

11 „Ori-ce asociare de făcetori de rele, spre vetemarea personeloru, sau a proprietâţiloru, este
crimăîn contra liniscei publice”.

12 „Acestăcrimăesiste prin singurulu faptu alu organisârii ceteloru, ori alu corespondenţei între
densele cu căpeteniele loru, ori alu învoirei privitore la darea de socotelă, sau la împărţirea lucruriloru
provenite din delicte”.

13 „Simplul fapt al asocierii, în scopul de a prepara sau executa crime în contra persoanelor sau
proprietăţii, oricare ar fi durata asociaţiunii şi numărul membrilor”.

14 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 18 martie 1936, Denumit "Carol al II-lea"
potrivit Legii numită: "Denumirea Codurilor de unificare a legislaţiei", decretatăsub nr. 577/1936 şi
publicatăîn Monitorul Oficial, partea I, nr. 73 din 27 martie 1936.

15 În art. 227 se au în vedere faptele de la art. 184-186, 188, 204, 207, 210 şi 211.
16 A se vedea în acest sens I. Tanoviceanu, V. Dongoroz, Tratat de drept şi procedurăpenală, vol.

II, Editura Curierul judiciar, 1925, p. 478.
17 Articolul 317: “Instigarea la infracţiunile de mai sus se pedepseşte potrivit art. 315, după

distincţiile din acel articol, fie ca a fost sau nu urmata de efect”.
18 A se vedea I. Molnar, Participaţia penală. Fundamente teoretice , în „Revista de drept penal”,

nr. 2/1998, p. 36, conform legislaţiei penale din acel moment, ori de câte ori mai multe persoane au luat
parte la respectiva faptăexista participaţie penală.

19 “Crime sau delicte contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor, ori contra
bunurilor”.

20 Şi aceasta ca urmare a modificărilor legislative ce au intervenit în anul 1939.



În art. 320 se reunesc sub aceeaşi accepţiune noţiunile de „bandă” şi „ceată
organizată” în sensul incriminării formelor de pluralitate constituită. Spre deosebire de
infracţiunea de asociere în cazul bandelor şi cetelor armate momentul organizării acestora
este anterior intrării pe spaţiul român astfel căiniţierea, sprijinirea iniţierii acestora este
indiferentădin punct de vedere al dreptului penal român, nefiind aplicabil în baza
principiului teritorialităţii din art.6 al acestui cod penal. Astfel căincriminarea de la art.
320 impune existenţa unei asociaţii străine care pătrunde pe teritoriul de aplicare al legii
penale române, iar pătrunderea trebuie efectuatăpentru a comite o serie de crime
prevăzute de legea penală. Din punct de vedere al laturii obiective făptuitorului nu i se
impune decât trecerea frontierei fiind indiferentămodalitatea şi momentul în care
făptuitorul a devenit membru al bandei.

Prin Decretul nr. 212/1960 se modificăprevederile de la art. 227 C.pen., astfel se
simplificăşi concentreazădispoziţiile incriminatorii21 privitoare la complot renunţându-
se la forma agravatăa complotului22.

În Codul penal din 1968, astfel cum este el în vigoare, aceastăpluralitate se
regăseşte în infracţiunile de la art. 167, 323, 357 precum şi în prevederi din legi speciale23

(art. 51 din Legea nr. 51/1991, art.10 din Legea nr. 39/2003).
Infracţiunea de complot se regăseşte în acest din urmăact normativ la art. 167

alin.1 şi 3. Faţăde prevederile similare din Codul penal anterior, aşa cum a fost
modificat, nu existămodificări decât în domeniul sancţionator24.

Fapta de asociere incriminatăde art. 323 C.pen. reia într-o oarecare măsură
dispoziţiile Codului penal anterior însăse observăcăîn ceea ce priveşte condiţiile de
existenţăa laturii obiective, se renunţăla limitarea programului asocierii doar pentru o
serie de fapte prevăzute de legea penală. Astfel infracţiunea scop din cadrul asocierii din
Codul penal în vigoare poate viza oricare fapte incriminate cu excepţia celor care intrăîn
scopul infracţiunii de complot.

Infracţiunea prevăzută de art. 357 alineat ultim, dupăo serie de considerente
doctrinare25, s-ar înscrie în sfera pluralităţii constituite însănu putem fi de acord cu
aceastăsoluţie într-un mod cu totul necondiţionat. Alineatul citat sancţioneazăo acţiune
ilicităsub forma înţelegerii prealabile dintre potenţialii autori ai infracţiunii de genocid.
Însăse poate foarte uşor observa faptul căprevederea de la art. 357 nu conţine printre
condiţiile de existenţăuna importantărespectiv încropirea unei asociaţii ilicite cu un
program infracţional prestabilit. În baza acestei precizări noi considerăm căo simplă
„înţelegere în vederea comiterii de infracţiuni” nu impune formarea unei grupări cu
caracter de durabilitate şi nici nu trebuie săducăîn aceea direcţie, legiuitorul, în acest caz
a lăsat una dintre condiţiile de existenţăale pluralităţii, săfie dedusăde către doctrină.
Pentru a include fapta de la art. 357 în cadrul pluralităţii constituite putem proceda la o

21 A se vedea în acest sens V. Dongoroz, S. Kahane şi alţii, Explicaţii teoretice ale Codului penal
român, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1971, p. 141.

22 Complotul însoţit de acte preparatorii prevăzut de art 227 al 2 şi 3 teza finalăC.pen. din 1936.
23 A se vedea în sensul existenţei participaţiei constituite doar în cazul infracţiunilor de la art. 167,

323 C. pen , C. Niculeanu, Discuţie privind condiţiile de reţinere a infracţiunii de asociere pentru
săvârşirea de infracţiuni.

24 A se vedea V. Dongoroz, şi alţii, op.cit., p. 142.
25 A se vedea în acest sens M. Basarab, Drept penal. Parte generală, vol. I, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1997, p. 392; C. Păun, Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, în „Revista de drept penal”,
nr. 4/1999, p. 72.



analogie în favoarea inculpatului, în sensul de a considera necesarăcondiţia de formare a
asociaţiei de la art. 323 operantăşi în cazul infracţiunii de faţă. Astfel căinterpretând
finalitatea urmărităde legiuitor şi aprecierile doctrinare vom ajunge la a considera
necesar, a se săvârşi, un element în plus al laturii obiectivăa faptei, soluţie ce este în
interesul făptuitorului, devenind astfel pe deplin operantă.

Regăsim aceastăformăde pluralitate şi în art. 19 al Legii nr. 51/199126 teza
iniţială. Forma de asociere din cadrul acestei legi speciale vizeazăsiguranţa naţionalăa
statului şi trebuie săse structureze într-o organizare informativăspecializată. Astfel,
aceasta trebuie săse suprapunăunei grupări umane capabile de a putea penetra sistemele
de protecţie ale statului faţăde circulaţia informaţiilor cu un caracter specific. Cu alte
cuvinte aceastăasociere de infractori trebuie săaibăun element de specializare faţăde
fapta incriminatăde la art. 323 C.pen. ce ţine atât de competenţele participanţilor cât şi de
scopul urmărit. Sancţionarea faptei de la art. 19 nu poate avea loc decât în măsura în care
acţiunea ilicităce duce consumarea acesteia nu se încadreazăla o altăfaptăpenalămai
gravă. Prevedere sancţionatorie considerăm cănu exclude de plano concursul de
infracţiuni atâta timp cât fapta subsecventăcomisănu este una mai gravă, astfel doar în
măsura în care fapta subsecventăeste mai gravănu se găseşte aplicabilăîn speţăinstituţia
concursului de infracţiuni. Faţăde cele învederate, se constatăfaptul căsancţiunea pentru
aceastăfaptă, nu se aplicăindependent de săvârşirea vreunei infracţiuni scop şi atunci se
poate emite ipoteza căuna dintre condiţiile de existenţăa pluralităţii constituite rezidă
tocmai în aceastăindependenţăastfel căvom constata cădevin inaplicabile elementele
pluralităţii constituite în cazul acestei fapte27.

Se impune săfacem precizări privitoare la infracţiunea prevăzutăde la art. 161¹
C.pen, şi aceasta deoarece existăşi opinia28 conform căreia se realizeazăşi în cazul
acestei fapte condiţiile de aplicabilitate a pluralităţii constituite. Activităţile de iniţiere,
organizare, săvârşire sau sprijinire de acţiuni nu considerăm căse circumscriu noţiunii
analizate în prezenta lucrare sub dublul aspect. Nu se îndeplinesc condiţiile necesare
deduse de doctrinăşi impuse de legiuitor formelor de grupare de infractori şi mai mult de
atât avem infracţiunea de complot ce are aplicabilitate în majoritatea infracţiunilor contra
statului.

O altăformăde asociere în vederea comiterii de infracţiuni a reprezentat-o
prevederea cuprinsăde art. 23 alin. 2 din Legea nr. 21/1999, abrogat de art. 2329 alin. 2
din Legea nr. 656/2002, care însădupăo existenţăscurtă, a fost abrogat de prevederile
Legii nr. 39/2003. Tot o formăde asociere o regăsim în art. 17 lit. b din Legea nr.

26 „Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative care
pot aduce atingere siguranţei naţionale, sprijinirea în orice mod a acestora sau aderarea la ele, deţinerea,
confecţionarea sau folosirea ilegalăde mijloace specifice de interceptare a comunicaţiilor, precum şi
culegerea şi transmiterea de informaţii cu caracter secret ori confidenţial, prin orice mijloace, în afara
cadrului legal, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu
constituie o infracţiune mai grava”.

27 A se vedea pentru opinia contrarăM. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 392, C. Păun, art. cit., p. 72.

28 A se vedea M. Basarab, Drept penal. Partea generală, Tratat, vol. I, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2005, p. 334 - opinia autorului este una izolată.

29 “Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice forma, a unei astfel de
asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15
ani”; publicatăîn M. Of. nr. 904 din 12 decembrie 2002.



78/200030 care defineşte noţiunea de infracţiune în legăturădirectăcu infracţiunile de
corupţie sau cu infracţiunile asimilate acestora.

Fapta de asociere incriminatăde art. 7 al Legii nr. 39/200331, aduce pentru prima
datăîn legislaţia noastrănoţiunea de „grup infracţional organizat” care este de asemenea
definitănormativ în cadrul art. 2 alin.1 al acestui act normativ.

Noul Cod penal reia formele pluralităţii constituite operând o serie de modificări.
Infracţiunea de complot (art. 286 C.pen.) renunţăla enumerarea propusăinfracţiunilor
scop ale asocierii32, făcând posibil ca acest scop săse extindăasupra oricăror infracţiuni
contra securităţii naţionale.

În cazul asocierii pentru comiterea de infracţiuni (art. 355 C.pen.) noul text legal
impune expres ca gruparea în sine sănu aibăcaracterul unui grup infracţional organizat.

În cazul grupului infracţional organizat se prevede cu titlu general căinfracţiunea
scop trebuie săaibăo gravitate specifică, maximul special al pedepsei la închisoare de
peste 5 ani, renunţându-se la enumerarea infracţiunilor grave din art. 2 al Legii nr.
39/2003.

3.Condiţiile de existenţăale pluralităţii constituite

Se poate considera căaceastăformăde pluralitate este reglementatăîn legislaţia
în vigoare sub douăvariante: a) asocierea în vederea comiterii de infracţiuni şi b) grupul
infracţional organizat, în continuare vom încerca săle surprindem condiţiile de existenţa .
În doctrina românăau existat şi opinii diferite33 în sensul căcele douăforme ale
pluralităţii constitutive(sau constituite) sunt reprezentate de complot şi distinct de
asocierea în vederea comiterii de infracţiuni, în principiu putem fi de acord cu această
clasificare care era în consonanţăcu prevederile legislative din momentul în care teoria a
fost propusă, însă, în context considerăm cătrebuie amendatăconform modificărilor
legislative din actuala reglementare.

Asocierea în vedere comiterii de infracţiuni impune mai multe condiţii dupăcum
urmează.

Prima condiţie este reprezentatăde preexistenţa unei grupări sau cel puţin
încercarea constituirii34 acesteia. Aceastăgrupare de persoane trebuie săconţinăcel puţin
doi membrii iar numărul maxim nu este limitat35. Totuşi pentru a se putea reţine un
pericol social în sarcina acestei grupări trebuie săfie constituitădin atâţia membrii cât
impune însăşi scopul urmărit, adică în funcţie de natura infracţiunilor cât şi

30 „Asocierea în vederea săvârşirii unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-aşi a 3-a sau la lit. a)
din prezentul articol ” şi se sancţioneazăcu pedepsele prevăzute în Codul penal pentru aceste infracţiuni, al
căror maxim se majoreazăcu 2 ani.

31 Publicatăîn M.Of. nr. 50 din 29 ianuarie 2003.
32 A se vedea în acest sens G. Antoniu, Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ,

Editura All Beck, Bucureşti, p. 120.
33 A se vedea în acest sens V. Dongoroz, Drept penal, p. 387, ediţie reeditatădupăcartea autorului

din 1939, de Asociaţia Românăde Ştiinţe Penale în anul 2000.
34 Considerăm cănu este suficientăcondiţia preexistenţei grupării deoarece în cazul acţiunii de

iniţiere, care este incriminată, nu avem încăo grupare.
35 A se vedea D. 4182/1971, în Repertoriu alfabetic de practicăjudiciarăîn materie penalăpe

anii 1969-1975, de V. Papadopol, M. Popovici, p. 54.



circumstanţelor în care acestea vor fi comise, în mod concret raportat la circumstanţele
unei cauze şi pentru a realiza potenţial rezoluţia infracţionalăpe care săo conştientizeze
toţi participanţii.

A doua condiţie este aceea a legăturii subiective dintre participanţi, concretizatăîn
forma unei înţelegeri ilicite. Şi aceasta deoarece materialitatea unei comisiuni cu
relevanţăpenalătrebuie săfie în consonanţăcu procesul psihic36 al agentului descifrat
din modul de comportare, în concret existenţa unei voinţe colective37. Rezoluţia
infracţionalăunicătrebuie săfie cunoscutăşi asimilatăde toţi membrii grupării
respective, şi fiecare dintre aceştia săfie ghidaţi în principiu de acelaşi mobil, doar astfel
s-ar putea ajunge la crearea pericolului social ridicat al faptei care sănecesite un
tratament distinct de celelalte forme de pluralitate de făptuitori, pericol social supus
represiunii chiar înainte de a se trece la săvârşirea infracţiunilor scop. Se poate conchide
căgruparea trebuie săfie una omogenă38, membrii trebuie săaibăaceeaşi mentalitate,
aceleaşi năzuinţe comune adicăscopul săfie unitar conceput. Tot în cadrul legăturii
subiective ce se naşte în cadrul grupării trebuie săexiste o stabilire a rolurilor
participanţilor în activitatea ilicită, acesta fărăa impune neapărat o diviziune a muncii,
pentru a putea conduce la o trăsăturăspecifică, respectiv aceea că, gruparea este mai
importantădecât individul şi „succesul” rezidătocmai din alcătuirea acestei grupări.

A treia condiţie este, în opinia noastră, aceea ca respectiva grupare potenţial să
punăefectiv în pericol valorile sociale ale infracţiunii scop. Acest criteriu apreciem că
este deosebit de important deoarece în caz contrar am fi în ipoteza în care am sancţiona o
tentativăabsurd conceputăîn ceea ce priveşte asocierea deoarece infracţiunea scop nu
poate săfie reţinutănici măcar sub forma unei simple fapte tentante. Aceastăcondiţie,
credem căeste mai simplu de imaginat şi reţinut în consecinţă, în cazul în care
infracţiunea scop este una mai greu de realizat din punct de vedere obiectiv, cum ar fi, cu
titlu de exemplu, cele de la art. 155-163 C.pen. Aceastăproblemă, nu a fost reţinutănici
de legiuitor şi nici de doctrină, însă, trebuie săfie pe deplin operantăşi recunoscutăîn
consecinţă.

Programul ilicit trebuie săvizeze săvârşirea unor infracţiuni determinate sau
determinabile. În cazul infracţiunii de complot acestea sunt prevăzute limitativ, respectiv
cele de la art. 155-163, 165 şi 166¹ C.pen., iar în cazul infracţiunii de asociere (art. 323
C.pen) nu sunt limitate cu titlu general exceptându-se cele care intră în scopul
complotului şi cele care intrăîn scopul faptei de la art. 7 din Legea nr. 39/2003. Condiţia
ca faptele scop săfie determinabile se poate aplica exclusiv în cazul ce se încadreazăîn
conţinutul constitutiv al art. 323 C.pen.

Programul vizat de grup poate avea în vedere săvârşirea unei singure infracţiuni,
denumit de doctrinăprogram limitat39 sau un număr nedefinit de infracţiuni având o

36 A se vedea G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 23.
37 A se vedea în acest sens PracticăJudiciarăPenală, vol. III, Editura Academiei Române,

Bucureşti, p. 273; Tribunalul Suprem, s.p., dec. 1946/1979, în RRD, nr. 6/1980, p. 62; Tribunalul Suprem,
s.p., dec. 1220/1977, R.2, p. 219; Dorin Clocotici, RRD, nr.3/1979, p. 20.

38 A se vedea D. 2635/1971, publicatăîn CD 1971, p. 840, instanţa reţinând căgruparea unor
persoane pentru a se răzbuna pe o terţăpersoane, nu satisface condiţiile de incriminare de la 323 C.pen., din
considerentul caracterului eterogen membrilor din care s-a compus.

39A se vedea în acest sens V. Dongoroz, op.cit., p. 386, ediţie reeditatădupăcartea autorului din
1939, de Asociaţia Românăde Ştiinţe Penale în anul 2000, într-o ediţie ulterioarăchiar şi autorul citat



întindere în timp ce poate fi pierdutăde sub control şi poate produce modificări în
componenţa şi ierarhia grupului . Ca atare se ridicălegitim întrebarea dacămai subzistă
elementele de organizare ale grupului. În măsura în care răspunsul este negativ atunci se
mai poate menţine regimul juridic specific grupului constitutiv şi tratamentul sancţionator
propriu, care pentru o efectivădescurajare trebuie săfie unul mai sever. În considerarea
acestei clasificări se admitea căprima modalitate era operantădoar în cazul infracţiunii
de complot, totuşi datoritămodificărilor legislative se pare cănu putem fi de acord cu
aceastăopinie40.

Perioada în care fiinţeazăorganizaţia trebuie săaibăcaracterul de a fi una relativ
durabilă41. Un interval mai lung sau mai scurt de timp în care, în funcţie de scopul
urmărit, săexiste o coeziune între membri şi o acţiune colectivă. În toatăaceastă
perioadă, nu se impune o organizare foarte bine pusăla punct42, dar spiritul directiv
trebuie săghideze în tot acest timp elementele componente ale sale, săaibăun aşa zis
„statut” impus de la început grupului cu stimulente şi constrângeri autoimpuse sau la care
săse adere. Numărul membrilor va fi unul determinabil putând înregistra fluctuaţii
sensibile. Aceastăcondiţie derivăşi din necesitatea diferenţierii de grupurile ocazionale
de infractori, care nu sunt structurate şi nici ierarhizate

Trebuie îndeplinităşi o condiţie negativă(a patra), asocierea sănu se structureze
sub forma unui grup infracţional organizat43. Aceastăcondiţie este prevăzutăexpres în
noul cod penal, şi am preluat-o ca atare. Apreciem căaceastăchestiune reieşea fărădubiu
şi din prevederile în vigoare din acest moment, nefiind nevoie ca legiuitorul săo prevadă
expres.

O ultimăcondiţie este aceea ca asocierea săpoatăavea un regim de sancţionare
independent de reţinerea vreunei alte fapte în sarcina participanţilor, cu care asocierea să
poatăeventual intra în concurs. La aceastăconcluzie am ajuns analizând fapta
incriminatăde art.19 al Legii 51/1991, în secţiunea anterioară. Săvârşirea faptei în
condiţiile din legea amintităeste sancţionatădoar în măsura în care fapta concret comisă
nu este una mai gravă, adică, altfel spus, în cazul acesteia legiuitorul nu face decât să
incrimineze actele preparatorii ale infracţiunii scop, iar dacăfapta scop, care are un grad
de periculozitate ridicat, este săvârşită, atunci actele preparatorii se absorb în forma
consumatăa infracţiunii scop.

revine asupra consideraţiei iniţiale - a se vedea Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 690.

40A se vedea O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Parte specială, Editura Şansa, 2001, p.
655; Tribunalul Suprem, s.p., D. nr. 459/1972, în C.D. 1972, p. 319 şi în „Revista românăde drept”,
nr.10/1972, p. 177.

41A se vedea Curtea de Apel Craiova, d. p. nr. 564 din 07 decembrie 2000, publicatăîn Revista
„Dreptul” nr. 7/2001, p. 190 - instanţa reţinând căinfracţiunea de la art. 323 “presupune existenţa unei
asocieri cu un plan amănunţit de acţiune, cu determinarea rolului fiecărui asociat, elemente care nu se
contureazăîn cauza de faţă, unde a existat o asociere spontanăşi întâmplătoare”.

42 A se vedea, pentru opinia contrară, Laura Codruţa Kovesi, Cauze de nepedepsire prevăzute în
legi speciale din domeniul combaterii criminalităţii organizate , în Revista „Dreptul”, nr.5/2003, p. 96,
autoarea considerând căîn cazul asocierii pentru săvârşirea de infracţiuni se impune existenţa unui plan
bine stabilit şi o ierarhizare a funcţiilor

43 A se vedea în acest sens G. Antoniu, Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ,
p. 157.



A doua formăa pluralităţii constituite, grupul infracţional organizat44 este definit
de art. 1 din Legea nr. 39/200345 şi reprezentat de infracţiunea de la art. 7, care se
constituie în ceea ce doctrina numeşte „criminalitate organizată”, concept sădit puternic şi
în opinia publică. Noţiunea de criminalitate organizată46 a frământat doctrina în ultimii
ani impunându-se cu precădere definirea şi sancţionarea acestei manifestări infracţionale
complexe, pentru a avea un instrument legislativ adecvat47, pentru prevenirea şi
combaterea unor asemenea fapte antisociale48 atât de prezente în lumea contemporană, de
care se leagăun apendice negativ fiind favorizat de rapiditatea circuitului de valori
materiale şi informaţii.

Legea nr. 39/2003, privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate, este
o consecinţăa ratificării de către România a Convenţiei Naţiunilor Unite49, împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate50, statul român obligându-se astfel săconsacre în
cadrul legislativ intern, prevederile actului juridic internaţional ratificat.

Legiuitorul a preluat, din convenţie, definiţia grupului infracţional organizat şi
contextul de folosire al acesteia. Din elementele acesteia se deduc condiţiile reţinerii
acestei pluralităţi vizând discret criminalitatea internaţională.

În cadrul grupării sunt înglobate trei sau mai multe persoane.
Faţăde organizarea acestora legiuitorul face o precizare deosebit de importantă,

impunând existenţa unui „grup structurat”. Prevederea impune existenţa în cadrul
grupării a unor structuri organizatorice foarte clar stabilite. Astfel operează, în mod
imperativ, diviziunea atribuţiilor membrilor51, se constituie organisme de control cu
regulamente şi statute proprii, sub forma unor împărţiri piramidale, cu o coeziune între
membrii bazatăpe subordonare ierarhicăcu o verticalitate impusă. Dacăîn cazul faptelor
de la art. 167 şi art. 323 C.pen. aceastăformulăera, dupăcum am precizat, una opţională,
în cazul grupului infracţional organizat ea devine obligatorie şi îi contureazăcadrul său
inconfundabil.

Durata în care acest grup activeazăeste una mai îndelungată. Aceastănecesitate
de existenţăîn timp care nu ţine în mod necesar de natura faptelor propuse spre a fi

44 A se vedea C. Olaru, Unele consideraţii teoretice referitoare la Legea nr. 39/2003 privind
prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în Revista „Dreptul”, nr.6/2004, p. 159.

45 Grup infracţional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care
existăpentru o perioada si acţioneazăîn mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni
grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie
grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor
infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structurădeterminatăori roluri prestabilite pentru membrii săi in
cadrul grupului.

46 A se vedea G. Antoniu, Reflecţii asupra crimei organizate, în „Revista de drept penal”,
nr.3/1997, p. 35; I. Lascu, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate , în „Revista de drept penal,
nr.3/1997, p. 95.

47 A se vedea în acest sens C. Păun, Legea penalăromânăşi crima organizată, în „Revista de
drept penal”, nr. 3/1997, p. 49 - autorul considerând căinfracţiunea de la art. 323 C.pen. nu satisface
cerinţele legate de combaterea eficientăa crimei organizate ; G. Paraschiv, Fermitatea represiunii
împotriva crimei organizate, în „Revista de drept penal, nr. 4/1998, p. 101.

48 A se vedea E. Cherciu, Corupţia. Caracteristici şi particularităţi în România, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, p. 122.

49 A se vedea C. Olaru, art. cit., p. 113
50 Din 15 noiembrie 2000, ratificatăprin Legea nr. 565/2002, şi publicatăîn M.Of. nr. 813 din 8

noiembrie 2002.
51 A se vedea în acest sens I. Lascu, art. cit., p . 196.



săvârşite, şi care trebuie săaibăo continuitate duc la a demonstra caracterul deosebit de
periculos al acestei forme de asociere cu o perspectivăde acţiune tot mai rafinată,
calificatăcu experienţăcare tinde săafecteze şi săparalizeze segmentele economice
esenţiale.

Infracţiunea scop a asocierii trebuie săfie una din formele ilicitului penal
prevăzute de legiuitor în art. 2 lit. b al acestui act normativ. Este important de reţinut
faptul căaceastăenumerare nu este una limitativă, aplicându-se în cazul oricărei
infracţiuni al cărei minim special al pedepsei închisorii este de cel puţin 5 ani, provocând
limitarea aplicării dispoziţiilor prevăzute de art. 323. Concentrarea grupului vizează
activităţii care aduc profituri mari52: trafic de arme, spălarea banilor, proxenetism,
corupţie, falsificarea de monede, trafic de persoane etc.

Următoarea condiţie de existenţăa grupului infracţional organizat o reprezintă
scopul comun al membrilor, respectiv acela de obţinere a unor avantaje materiale53

consistente, fărăscrupule şi indiferent de mijloace care sunt dintre cele mai periculoase.
O altăcaracteristicăa crimei organizate, care nu este vizatăexpres de definiţia

legală, se constituie în folosirea violenţei sau a constrângerii de orice fel, pentru atingerea
scopului, asigurarea disciplinei interne. De asemenea, o altăpreocupare specificăeste
ascunderea surselor de venit şi reciclarea banilor proveniţi din operaţiuni criminale prin
investiţii şi afaceri oneroase în aparenţăcu acoperire legală.

4. O problemălegislativăfaţăde prevederile din noul Cod penal

Infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat (art. 354 C.pen.) se
aplicădoar în măsura în care maximul special al sancţionării infracţiunii scop depăşeşte 5
ani54. În cazul asocierii în vederea comiterii de infracţiuni (art. 355 C.pen.), legiuitorul
prevede expres o condiţie negativărespectiv aceea căasocierea nu poate avea un caracter
de grup infracţional organizat. Şi atunci se ridicăurmătoarea problemăde speţă, ce se
întâmplădacăse constituie un grup infracţional organizat care vizeazăinfracţiuni ale
căror maxim special sănu depăşească5 ani. Suntem puşi în situaţia de a nu putea aplica
prevederile faptei de art. 355, deoarece nu este îndeplinităcondiţia negativăde organizare
definităde art. 356 C.pen, adicăavem un grup organizat, şi nu putem aplica prevederile
de la art. 354, deoarece nu este îndeplinităcondiţia de gravitate a faptei scop. Va fi
interesant săvedem cum se va rezolva aceastăproblemă, este foarte probabil ca acest vid
legislativ săaibăo aplicabilitate foarte restrânsădatorităpragului destul de redus de 5
ani, respectiv faptul căcele mai multe crime şi delicte depăşesc cu maximul special
aceastălimită. A fost dealtfel şi preocuparea legiuitorului român de a modifica limitele
dintre pedeapsa minimăşi cea maximăla anumite categorii de infracţiuni.

5. Tratamentul pluralităţii constitutive

Aceastăformăde pluralitate se constituie dupăcum s-a prezentat şi în secţiunile
anterioare ca fapte incriminate de sine stătătoare. Astfel, este de reţinut, cătoţi care

52 Idem.
53 A se vedea Gh. Mocuţa, Criminalitatea organizatăşi spălarea banilor, Editura Noul Orfeu,

2004, p. 43.
54 A se vedea în acest sens G. Antoniu, op.cit., p. 395.



alcătuiesc gruparea sunt consideraţi autori şi se vor sancţiona cu pedeapsa prevăzutăde
legiuitor pentru respectiva formăa ilicitului penal55.

Pluralităţii constituite i se poate alătura o pluralitatea ocazională56. Aceasta este
posibilăsub forma instigării la aderare sau sprijinirea asocierii, precum şi sub forma
complicităţii prin promisiunea de tăinuire sau favorizare. Instigarea la constituire şi
complicitatea prin sprijinirea asocierii nu sunt posibile deoarece instigarea la constituire
înseamnăiniţiere, deci o activitate de executare, iar sprijinirea, sub orice formăa asocierii
este prevăzutăde lege tot ca o activitate de executare a infracţiunii57.

De la regula incriminării de sine stătătoare a pluralităţii există excepţia
circumstanţială58 a acesteia, respectiv aplicarea unor variante de individualizare la
anumite infracţiuni tip, când acestea sunt comise „organizat”, ”în mod organizat”, ”în
grup constituit”, ”în bandă”59, „în grup”60, toate aceste nefiind decât circumstanţe
agravante prevăzute în partea specialăa codului sau a legii de incriminare.

O altăproblemăinteresantăse ridicădacăîn cadrul unei asociaţii de făptuitori se
urmăreşte a se săvârşi atât fapte prevăzute pentru complot (art. 167 C.pen) cât şi alte
fapte prevăzute de legea penală(art. 323 C.pen.). Aşadar, se pune în discuţie care formă
de pluralitate este aplicabilă, cea de la complot, în considerarea caracterului foarte grav al
faptei comise61, respectiv de infracţiune contra statului, sau cea de asociere pentru
săvârşirea de infracţiuni, sau cele douăîn concurs.

Astfel, cătrebuie săpornim în analizăprin a preciza căraportul dintre asociere
(art. 323) şi complot este unul de la general spre particular, respectiv asocierea este
regula, iar derogarea este complotul. Mai mult interpretând art. 167, „în scopul - ca
element constitutiv - săvârşirii vreuneia dintre infracţiunile”, nu se exclude existenţa şi a
unui alt scop, decât cel special, care sănu fie de încadrare şi săfie doar de
circumstanţiere. Vom aprecia aplicabile, în final, pe baza celor douămotive, prevederile
de la complot cu menţiunea căcelelalte fapte se constituie doar ca un element de
individualizare a pedepsei faţăde pericolul social concret al făptuitorului.

55 Au existat cazuri în legislaţie în care conducătorii au fost sancţionaţi mai grav, însăaceastă
chestiune se poate foarte uşor aplica şi fărăo prevedere expresă, când se individualizeazăjudiciar
sancţiunea penală.

56 A se vedea pentru o aprofundare a criteriilor de diferenţiere între pluralitate ocazionalăşi cea
constituită, C. Tirianu, în Revista „Dreptul”, nr. 10/2001, p. 100.

57 A se vedea O. A. Stoica, Drept penal. Parte specială, Editura Didactică, Bucureşti, 1958, p.
437; V. Dongoroz, S. Kahane, şi alţii, op.cit., vol. IV, p. 688.

58 A se vedea M. Basarab, op.cit., p. 336 - autorul considerând cătoate aceste circumstanţe
agravante se circumscriu sferei pluralităţii constituie faţăde aceastăconsideraţie nu putem face decât
trimitere la susţinerile “nu pare conform spiritului dreptului penal de a face din orice înţelegere prealabilă
în infracţiune specială… trebuie a se considera participarea ca o circumstanţăagravantăa actului
delictuos, şi a mări facultatea judecătorului ca săridice quantumul pedepsei” - a se vedea în acest sens I.
Tanoviceanu, V. Dongoroz, op.cit., p. 479.

59 Art. 356 alin.1 Noul Cod Penal - trafic de stupefiante; art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind
Codul vamal.

60 Art. 68 lit. b din Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat.
61 A se vedea O. Loghin, T. Toader, op.cit., p. 656.


