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REZUMAT: Găsindu-şi justificarea în realitatea socială, noul Cod penal român 

incriminează în art. 247 exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile. 

Fapta este reglementată într-o formă de bază şi una agravată, legiuitorul prevăzând 

condiţii specifice pentru existenţa ei într-una din aceste forme. Dacă pentru existenţa 

infracţiunii în forma de bază este necesar ca subiectul pasiv să fie în stare de vădită 

vulnerabilitate, preexistentă comiterii ei, pentru forma agravată starea de vulnerabilitate în 

care se află subiectul pasiv nu este preexistentă faptei, ci se datorează acţiunii subiectului 

activ. 
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1. INTRODUCERE 
 

În contextul noilor realităţi sociale legiuitorul a considerat necesară incriminarea, în 

Cap. III - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii din Titlul II - 

Infracţiuni contra patrimoniului, unei fapte noi, fără corespondent în Codul penal de la 

1969, pe care a numit-o exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile.  

Potrivit art. 247 din Noul Cod penal
1
 infracţiunea constă în: 

 (1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând 

de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, 

infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el, îl face să 

constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanţă de 

valoare vădit disproporţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu închisoarea de la 

unu la 5 ani. 
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1Legea 286/2009 publicată în M. Of. nr. 510/2009, în vigoare de la 01.02.2014 



 

 

 

 

 

 

 

108                                                           Mariana Narcisa RADU/Mihnea Dan RADU 

 (2) 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, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Necesitatea incriminării exploatării patrimoniale a persoanelor vulnerabile se 

desprinde din expunerea de motive a noului cod. Se arată că, prin incriminarea faptei în 

discuţie „se doreşte reprimarea unor fapte care au proliferat în ultimii ani şi care au produs 

uneori consecinţe sociale devastatoare pentru persoanele care le-au căzut victimă, fiind 

aproape zilnic semnalate în presă cazuri ale unor persoane în vârstă sau cu o stare de 

sănătate precară care au ajuns să îşi piardă locuinţele în urma unor asemenea înţelegeri 

patrimoniale disproporţionate” (Hotca, 2009)
2
. 

Este de remarcat preocuparea legiuitorului de a acorda protecţie persoanelor 

vulnerabile, nu numai prin incriminarea exploatării patrimoniale a acestora ci şi prin 

introducerea unei noi circumstanţe agravante generale.  Astfel, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 77 lit. e din noul Cod penal român, constituie circumstanţă agravantă 

săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, 

datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze. În aceste condiţii, atunci 

când se profită de starea de vulnerabilitate a persoanei în scopul şi în condiţiile stipulate în 

art. 247 Cod penal se va reţine infracţiunea nou reglementată, circumstanţa agravantă din 

art. 77 lit. e reţinându-se în cazul oricărei alte infracţiuni ce nu o prevede în conţinutul ei 

de bază sau agravat. 

Deşi s-a afirmat în doctrină faptul că infracţiunea de exploatare patrimonială a unei 

persoane vulnerabile nu are corespondent în legislaţia penală anterioară considerăm că o 

asemenea afirmaţie poate privi doar Codul penal de la 1969 deoarece o infracţiune 

asemănătoare găsim în cuprinsul Codului penal de la 1937, în art. 542, sub denumirea de 

exploatarea slăbiciunilor persoanelor incapabile (Neagu, 2012).  

Comitea delictul de exploatare a slăbiciunilor persoanelor incapabile „acela care, în 

scopul de a obţine un folos material, pentru sine sau pentru altul, abuzând de trebuinţele, 

pasiunile, viciile sau de inexperienţa unui minor, ori de inferioritatea sau infirmitatea 

psihică a unei persoane, o face să săvârşească un act care ar produce pentru el sau pentru 

altul un efect juridic dăunător”.  

Delictul de exploatare a slăbiciunilor sau viciilor se pedepsea, în viziunea legiuitorului 

de la 1936, cu „închisoare corecţională dela unul la 4 ani, amendă dela 2.000 la 10.000 lei 

şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani”
3
.  

Codul penal de la 1969, ieşit din vigoare la 01.02.2014 nu a mai prevăzut fapta de 

exploatare a slăbiciunilor persoanelor incapabile, considerându-se la vremea respectivă că, 

deşi Codul nu o mai „prevede separat”, uneori ea poate fi încadrată în textul privitor la 

infracţiunea de şantaj, ori în textul referitor la înşelăciune, iar alteori fapta nu prezintă 

gradul de pericol social al unei infracţiuni (Dongoroz, et al., 1968). 

                                                           
2Expunerea de motive este disponibilă la adresa www.just.ro/.../Coduri/Expunere%20motive%20-

%20proiect%20-%20C... .  
3A se vedea Codul penal. Text oficial cu modificările pînă la data de 20 mai 1955, urmat de o anexă de legi 
penale speciale 
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Iată că autorii proiectului noului Cod penal, pornind de la considerentele arătate în 

expunerea de motive, au socotit ca necesară incriminarea expresă a faptei, adaptând-o 

desigur realităţilor actuale. 

Totodată, o motivaţie suplimentară a incriminării o reprezintă şi constatarea că acest 

gen de fapte sunt reglementate în majoritatea legislaţiilor
 
europene (Bogdan, et al., 2014). 

Chiar dacă sub altă denumire, art. 157 Cod penal elveţian, art. 226 Cod penal portughez, 

art. 644 Cod penal. italian, art. 223-15-2 Cod penal francez, § 295 Cod penal norvegian, 

incriminează la rândul lor astfel de fapte. Aşa cum s-a afirmat, Codurile penale elveţian şi 

portughez au inspirat redactarea textului din noul Cod penal român  (Duvac, 2012); (, 

2014) (Dungan, et al., 2010) (Boroi, 2014) 

Faţă de incriminarea exploatării patrimoniale a unei persoane vulnerabile în doctrina 

recentă s-a arătat că textul vizează sancţionarea unor ipoteze particulare de leziune, ca 

viciu de consimtământ din dreptul civil, şi că prin intrarea în vigoare a codurilor civil şi 

penal este reînnoită optica cu privire la sancţionarea leziunii (Bogdan, et al., 2014). 

Autorii citați arată că de la o poziţie de acceptare a leziunii în plan civil sau penal se 

ajunge la sancţionarea acesteia, în anumite condiţii.  

 

2. REGLEMENTAREA INFRACTIUNII ÎN NOUL COD PENAL ROMÂN 
 

Aşa cum reiese din conţinutul art. 247 legiuitorul a incriminat fapta într-o formă de 

bază (art. 247 alin. 1) şi una agravată (art. 247 alin. 2). 

Dată fiind alegerea legiuitorului de a plasa infracţiunea în rândul celor contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii, obiectul juridic al acesteia îl constituie valorile 

sociale privitoare la patrimoniul persoanei, de a cărei stare de vulnerabilitate profită 

făptuitorul (în cazul formei de bază) sau pe care o pune în stare de vulnerabilitate (în cazul 

formei agravate). 

Într-o opinie (Neagu, 2012) se arată că obiectul juridic special al infracţiunii este 

asemănător celorlalte infracţiuni de fraudă şi constă în relaţiile sociale referitoare la buna-

credinţă şi încrederea reciprocă a subiecţilor în raporturile patrimoniale, ocrotindu-se în 

special persoanele vulnerabile datorită vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de 

dependenţă, intoxicaţiilor cu alcool sau substanţe psihoactive. Alţi autori consideră ca 

obiectul juridic al infracţiunii este complex, legiuitorul înţelegând să ocrotescă, în 

principal, relaţiile sociale cu caracter patrimonial bazate pe încrederea reciprocă şi buna-

credinţă a părţilor unui raport juridic obligaţional civil, cu excluderea oricărei acţiuni de 

speculare de către creditor a vulnerabilităţii în care se află, din diferite motive, debitorul, 

în scopul obţinerii unor avantaje materiale iar în subsidiar, relaţiile sociale privind 

libertatea morală a persoanei (Gherghe, 2011). 

Cu privire la obiectul material al infracţiunii opiniile exprimate în doctrină sunt 

împărţite. Astfel, în opinia unor autori obiect material al infracţiunii poate fi orice bun 

mobil sau imobil
4
 precum şi înscrisurile care au valoare (Neagu, 2012) (Boroi, 2014). Alţi 

autori, la a căror opinie achiesăm, consideră că infracţiunea nu are obiect material, banii 

                                                           
4Potrivit art. 539 alin. 1 Cod civil, bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile. În 

conformitate cu dispoziţiile alin. 2 art. 539 sunt bunuri mobile şi undele electromagnetice sau asimilate acestora, 

precum şi energia de orice fel produse, captate şi transmise, în condiţiile legii, de orice persoană şi puse în 
serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a sursei acestora. 
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sau bunurile ce formează obiectul derivat al contractului de împrumut dintre cele două 

părţi nu echivalează cu obiectul material al infracţiunii întrucât elementul material al 

acesteia nu este îndreptat împotriva lor (Vasiu, 2014) (Gherghe, 2011) (Dungan, et al., 

2010). Acelaşi autor consideră că nici bunurile care formează obiectul dreptului real sau 

de creanță pe care îl constituie sau transmite debitorul nu formează obiect material al 

infracţiunii ci produs al acesteia, fiind dobândite subsecvent acțiunii infracționale 

(Gherghe, 2011). În acelaşi sens, în doctrina franceză, s-a apreciat că infracţiunea de abuz 

fraudulos de starea de ignoranţă sau de slăbiciune, reglementată în art. art. 223-15-2 din 

Codul penal francez este una formală (Malabat, 2013). 

Subiect activ al infracțiunii, în forma de bază a acesteia, este creditorul, persoană 

fizică sau juridică, al unei persoane, fiind astfel o infracţiune cu subiect activ special 

(Bogdan, et al., 2014) (Duvac, 2012). În această ipoteză, persoana ce nu are calitatea de 

creditor, cerută de lege, dar care profită de starea de vădită vulnerabilitate a altei persoane 

şi acţionează în scopul prevăzut de lege nu va răspunde penal pentru comiterea infracţiunii 

prevăzute în art. 247 alin. 1 din noul Cod penal. Aceeaşi persoană va avea însă calitatea de 

complice dacă activitatea de determinare a persoanei (debitorului) are loc la comanda 

creditorului (Bogdan, et al., 2014).  

În concret, va reveni organelor judiciare rolul de a dovedi că subiectul activ nemijlocit 

a cunoscut starea de vădită vulnerabiltate a victimei şi că a profitat de aceasta (Malabat, 

2013). 

Spre deosebire de forma de bază, în cazul formei agravate subiect activ poate fi orice 

persoană, în această ipoteză textul neprecizând vreo calitate specială a acestuia. 

Participaţia penală este posibilă în toate cele trei forme: instigare, complicitate, 

coautorat
, 
cu precizarea că, în cazul formei tip, coautorii trebuie să aibă calitatea specială 

cerută de lege (Neagu, 2012)
 
(Gherghe, 2011)

 
(Păvăleanu, 2014)

..
 

Subiectul pasiv al infracţiunii este, în cazul formei de bază, debitorul persoană fizică 

aflată în stare de vădită vulnerabilitate.  

Deşi introduce o sintagmă nouă „vădita vulnerabilitate”, legiuitorul a omis să o 

definească, revenind, ca de obicei, doctrinei şi practicii acest rol. 

Pornind de la definiţia termenului „vulnerabil”
5
 o persoană este vulnerabilă atunci 

când este uşor de rănit, uşor atacabilă, care are părți slabe, defectuoase, criticabile, puncte 

sensibile.  

Pentru existenţa infracţiunii nu este suficient însă ca subiectul pasiv să se afle într-o 

stare de vulnerabilitate ci este necesar, aşa cum a precizat legiuitorul, ca el să se afle într-o 

stare de vădită vulnerabilitate. Starea de vulnerabilitate a persoanei este vădită atunci când 

este evidentă, clară, observabilă la prima vedere (Duvac, 2012). Altfel spus, starea de 

vulnerabilitate a debitorului trebuie să fie evidentă creditorului, să o cunoască, doar astfel 

putând să profite de existenţa ei. 

Starea de vădită vulnerabilitate a persoanei victimă a infracţiunii în discuţie presupune, 

în opinia unor autori, o viciere semnificativă a discernământului acesteia până în punctul 

în care nu mai poate discerne cu privire la justeţea sau proporţionalitatea prestaţiilor pe 

care şi le asumă prin încheierea contractului (Bogdan, et al., 2014). 

Textul legal mai prevede că, pentru existenţa infracţiunii, este necesar ca starea de 

vădită vulnerabilitate, preexistentă comiterii acesteia, să fie datorată vârstei, stării de 

                                                           
5A se vedea definiţia data la: http://dexonline.ro/definitie/vulnerabil, accesat la data de 03.07.2014 
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sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă faţă de creditor. Considerăm că exprimarea 

legiuitorului este deficitară, deoarece cuvântul „datorat”, „datorită” precede în limba 

română idei pozitive, ceea ce nu este cazul în situaţia de faţă. Mai potrivită ar fi fost 

exprimarea  „starea de vădită vulnerabilitate cauzată de circumstanţe precum: vârsta, 

starea de sănătate, infirmitatea, relaţia de dependenţă...”. 

Din ansamblul dispoziţiilor legale se desprinde concluzia că starea de vădită 

vulnerabilitate raportat la vârstă se referă cu precădere la cazul persoanelor „în etate”, nu 

şi la cazul minorilor, care nu au capacitatea de exerciţiu necesară, printre altele, 

constituirii sau, după caz, transmiterii unui drept real sau de creanţă (Neagu, 2012) 

(Bogdan, et al., 2014) (Boroi, 2014). Cu toate acestea a fost exprimată şi opinia conform 

căreia poate viza şi o vârstă “prea fragedă” (Gherghe, 2011)
.
 

Minorul este subiect pasiv al infracţiunii de abuz fraudulos de starea de ignoranţă sau 

de slăbiciune reglementată în Codul penal fracez, art. 223-15-2. Potrivit dispoziţiilor 

amintite se pedepseşte abuzarea frauduloasă de starea de ignoranţă sau de situaţia de 

slăbiciune fie a unui minor, fie a unei persoane având o vulnerabilitate specială, datorată 

vârstei, unei boli, unei infirmităţi, unei deficienţe psihice sau fizice sau unei stări de 

graviditate, aparentă sau cunoscută de autor, fie a unei persoane în stare de supunere 

psihică sau fizică rezultată din exercitarea de presiuni grave sau repetate sau de tehnici 

proprii de alterare a judecăţii, pentru a determina minorul sau această persoană la un act 

sau o abţinere care îi sunt grav prejudiciabile. După cum se poate observa, referirea la 

minorul victimă a infracţiunii este prevăzută expres în cuprinsul Codului penal francez.  

Credem că, în această ipoteză, legiuitorul român a avut în vedere vulnerabilitatea dată 

de vârsta înaintată a persoanelor potenţiale victime şi care, având diverse nevoi, sunt 

„determinate” să încheie astfel de contracte, în condiţii total dezavantajoase. Referitor la 

aceste aspecte, considerăm că ar fi oportun să se analizeze şi alte posibile măsuri 

legislative de protecţie a persoanelor vulnerabile, cum ar fi instituirea unei capacităţi de 

exerciţiu restrânse pentru cei care au împlinit o anumită vârstă (spre exemplu 80 de ani). 

La fel ca şi în cazul tinerilor, o astfel de măsură ar diminua semnificativ numărul cazurilor 

de abuz asupra celor care nu mai sunt capabili să îşi apere singuri interesele la un nivel 

acceptabil.  

Vădita vulnerabilitate datorată stării de sănătate se va reţine în ipoteza existenţei 

oricărui gen de afecţiuni ce influenţează starea de sănătate a persoanei şi care o face astfel 

vulnerabilă. Poate fi o afecţiune de natură atât psihică cât şi fizică. Faţă de aceasta, într-o 

opinie s-a susţinut că textul se referă la orice afecţiune de natură fizică sau psihică care are 

ca efect primar sau secundar o alterare a discernământului victimei (Bogdan, et al., 2014). 

Nu putem fi de acord cu o astfel de opinie deoarece, credem că legiuitorul a avut în vedere 

şi acele ipoteze în care boala nu afectează în niciun fel discernământul persoanei victime. 

Avem în vedere aici afecţiuni ce necesită tratamente costisitoare, care nu alterează 

discernământul, dar care, tocmai din aceste motive, fac persoana bolnavă vulnerabilă şi 

dispusă la contraprestaţii pe care, în alte condiţii, nu le-ar angaja (Neagu, 2012).  

De asemenea, în opinia noastră, textul legii nu trebuia limitat doar la situaţia în care 

persoana vulnerabilă este ea însăşi o persoană a cărei stare de sănătate este afectată. 

Credem că legiuitorul trebuie să aibă în vedere modificarea şi completarea textului în aşa 

fel încât fapta să existe şi în ipoteza în care o persoană este în vădită vulnerabilitate din 

cauza stării de sănătate atunci când persoana bolnavă este un membru de familie (de 

exemplu: copil, părinte, frate, etc.) iar nu cel care este determinat, profitându-se de 
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aceasta, să acţioneze în sensul arătat în art. 247 din noul Cod penal. Aceeaşi este opinia 

noastră şi în ceea ce priveşte infirmitatea. 

Infirmitatea ca şi cauză care determină starea de vădită vulnerabilitate a persoanei 

trebuie înţeleasă în sensul de infirmitate fizică sau psihică.   

În literatura de specialitate medicală prin infirmitate se înţelege “punerea unei 

persoane în condiţii de inferioritate fizică sau psihică (greutate în mers, în vorbire, 

tulburări cognitive, etc.)” (Jung & Ardeleanu, 2007).  

Altfel spus, infirmitatea reprezintă starea unei persoane care, congenital sau după un 

accident, nu mai are integritate corporală sau funcţională, dar fără ca sănătatea sa generală 

să fie compromisă
6
.  

Unii autori au arătat că pentru a avea valoare medico-legală şi juridică, noţiunea de 

infirmitate presupune caracterul permanent (Jung & Ardeleanu, 2007). 

În doctrina penală se arată însă că, pentru existenţa infracţiunii nu are importanţă dacă 

infirmitatea este permanentă sau temporară atâta timp cât făptuitorul profită de această 

stare pentru a cere o contraprestaţie disproporţionată (Neagu, 2012) (Duvac, 2012). 

Starea de vădită vulnerabilitate mai poate fi cauzată, aşa cum am văzut, şi de relaţia de 

dependenţă a debitorului faţă de creditor. În lipsa unor lămuriri legale cu privire la 

înţelesul relaţiei de dependenţă în doctrină au fost exprimate diverse opinii. Astfel, în 

opinia unor autori starea de dependenţă poate fi determinată de unele din cauzele 

enumerate de legiuitor la alin. 1 al art. 247 din noul Cod penal, când făptuitorul îngrijeşte 

victima bătrână, bolnavă sau infirmă, dar şi de alte cauze ca: victima şomeră este 

întreţinută de făptuitor, concubinul care după un timp îşi determină concubina să îi vândă 

casa etc (Neagu, 2012). 

Alţi autori consideră că o astfel de relaţie va putea fi constatată în situaţia existenţei 

unor împrejurări obiective de subordonare a victimei faţă de făptuitor care să atragă 

incapacitatea victimei de a lua decizii contractuale libere în aceste condiţii, precum şi 

atunci când victima îl percepe pe autor ca pe un salvator, ea aflându-se într-o situaţie 

materială extrem de precară, sau atunci când victima are nevoie de sume de bani pentru 

rezolvarea unor situaţii familiale critice dându-se ca şi exemple ipotezele în care victima 

are copil sau soţ bolnav, a pierdut casa etc (Bogdan, et al., 2014).  

Credem că relaţia de dependenţă presupune existenţa în timp a unei legături între 

victimă-debitor şi făptuitor-creditor, astfel că, în opinia noastră, ipoteza în care victima are 

nevoie de sume de bani pentru rezolvarea unor situaţii familiale critice nu îşi găseşte 

întotdeauna locul în această cauză de vulnerabilitate.  

Relaţia de dependenţă a victimei faţă de făptuitor poate fi de natură economică 

(materială), emoţională, fizică etc. 

În cazul formei agravate, subiect pasiv poate fi orice persoană ce este pusă în stare de 

vădită vulnerabilitate de către făptuitor prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu 

substanţe psihoactive. 

Pornind de la calitatea cerută, în cazul formei de bază, subiecţilor infracţiunii rezultă 

ca necesară existenţa unui raport juridic obligaţional izvorât dintr-un contract de 

împrumut de bani sau alte bunuri încheiat între subiecţi. Cu privire la natura contractului 

se arată în doctrină că sunt vizate atât împrumutul de folosinţă cât şi cel de consumaţie 

(Gherghe, 2011) (Duvac, 2012) (Boroi, 2014). Într-o opinie contrară, se arată însă că, 

                                                           
6Definiţie disponibilă la adresa: http://dictionar.romedic.ro/infirmitate 
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implicând existenţa unor contraprestaţii din partea persoanei vulnerabile, se va avea în 

vedere doar împrumutul de consumaţie, reglementat în art. 2158 din Codul civil nu şi cel 

de folosinţă, de esenţa acestuia fiind caracterul său gratuit (Bogdan, et al., 2014).  

Ne raliem părerii autorilor care critică opţiunea legiuitorului de a limita posibilitatea 

incriminării faptei doar în ipoteza în care există un raport contractual de împrumut 

deoarece pot exista, şi realitatea o demonstrează, o mulţime de alte raporturi contractuale 

care să permită sau să favorizeze exploatarea unei persoane vulnerabile (Bogdan, et al., 

2014) (Gherghe, 2011) (Duvac, 2012). 

În cazul formei de bază, elementul material constă în acţiunea făptuitorului de a îl 

determina pe debitorul aflat în stare de vădită vulnerabilitate să acţioneze într-una din 

modalităţile alternative prevăzute de lege, şi anume: 

- constituirea, pentru sine sau pentru altul, a unui drept real
7
 sau de creanţă în schimbul 

unei prestaţii din partea creditorului; spre exemplu, poate fi vorba de constituirea unui 

drept de uzufruct, a unei servituţi, a unei ipoteci etc. 

- transmiterea unui drept real sau de creanţă în schimbul unei prestaţii din partea 

creditorului. Spre exemplu, transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun, o 

cesiune de creanţă. 

Spre deosebire de leziune, a cărei aplicabilitate este limitată la actele comutative cu 

titlu oneros, infracţiunea analizată nu exclude, ca modalitate de transmitere a unui drept 

real sau de creanţă, liberalităţile sau actele aleatorii (Reghini, et al., 2013).  

Pentru existenţa infracţiunii este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

cerinţe: 

- prestaţia efectuată de creditor să constea într-un împrumut de bani sau bunuri; 

- dreptul real sau de creanţă să aibă o valoare vădit disproporţionată în raport cu 

prestaţia efectuată de creditor. 

Se remarcă şi de această dată omisiunea legiuitorului cu privire la definirea „văditei 

disproporţii” ce trebuie să existe, aşa cum am văzut, între prestaţia efectuată de creditor şi 

dreptul real sau de creanţă constituit sau transmis. În aceste condiţii, o parte a doctrinei 

(Bogdan, et al., 2014)
 
consideră că, pentru lămurirea înţelesului expresiei se poate apela la 

dispoziţiile art. 1221 din Codul civil român (Ciurtin, 2012)
8
. În conformitate cu art. 1222, 

alin. 2 din Codul civil pentru a fi sancţionabil tipul de leziune incidentă atunci când a avut 

loc o anumită „exploatare" a stării celeilalte persoane, trebuie îndeplinite următoarele 

condiţii: preţul să depăşească jumătate din valoarea prestaţiei promise ori executate de 

partea lezată şi disproporţia să subziste până la data introducerii cererii de anulare 

(Ciurtin, 2012).  

Astfel, în opinia autorilor citaţi, pragul de jumătate din valoarea prestaţiei deşi nu este 

unul absolut, de cele mai multe ori „va putea funcţiona ca un criteriu valoric determinant 

pentru constatarea tipicităţii faptei” (Bogdan, et al., 2014). Într-o altă opinie, valoarea 

disproporţiontă poate fi estimată prin prisma principiilor juridice generale, a 

                                                           
7Potrivit dispoziţiilor art. 551 Cod civil sunt drepturi reale: dreptul de proprietate, dreptul de superficie, dreptul 

de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute, dreptul de administrare, dreptul de 

concesiune, dreptul de folosinţă, drepturile reale de garanţie, alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest 
caracter. 
8Art. 1221 diferenţiază între două tipuri de leziune: una generală, incidentă doar atunci când a avut loc o anumită 

„exploatare" a stării celeilalte persoane şi alta specială, privitoare la minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă, 
în cazul cărora este suficientă demonstrarea unui dezechilibru considerabil între prestaţii.  
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reglementărilor dreptului comercial ori prin expertize de specialitate (Dungan, et al., 

2010). 

Alături de alţi autori credem că, raportat la tăcerea legiuitorului, organelor judiciare le 

revine sarcina de a aprecia în fiecare caz concret în parte dacă există disproporţii vădite 

între contraprestaţiile specificate în art. 247 din noul Cod penal român (Duvac, 2012). 

În cazul formei agravate elementul material se realizează prin punerea unei persoane 

în stare de vădită vulnerabilitate. Starea de vulnerabilitate în care se află subiectul pasiv al 

infracţiunii nu este preexistentă faptei, ci este consecinţa acesteia. 

Pentru reţinerea faptei în această formă este necesar ca starea de vulnerabilitate să fie 

provocată nemijlocit, chiar de către autor, prin intoxicarea persoanei cu alcool sau cu 

substanţe psihoactive (Bogdan, et al., 2014)
9
.  

Dacă în ceea ce priveşte alcoolul nu este nevoie de alte precizări, conform art. 241 din 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
10, 

prin substanţe psihoactive se vor înţelege substanţele stabilite prin lege, la propunerea 

Ministerului Sănătăţii
11

. 

Consumul de alcool şi substanţe psihoactive poate să producă efecte nocive prin 

afectarea modului de gândire, de acţiune şi de reflecţie (Tănăsescu & Tănăsescu, 2006)
12

 

implicând o alterare a discernamântului victimei (Gherghe, 2011)
13

, până în punctul în 

care aceasta acceptă să constituie sau să transmită un drept real sau de creanţă sau să 

renunţe la un drept, operaţii păgubitoare pentru el (Bogdan, et al., 2014).  

Trebuie să remarcăm faptul că în dispoziţiile alin. 2 al art. 247 legiuitorul nu 

condiţionează existenţa faptei de necesitatea existenţei vreunui contract de împrumut între 

subiecţi, aşa cum prevăd dispoziţiile alin. 1. Astfel, va exista infracţiunea în această formă 

şi atunci când conduita autopăgubitoare va consta în determinarea victimei la încheierea 

unui act unilateral (Bogdan, et al., 2014). 

Totodată, observăm că legiuitorul nu a mai precizat în cuprinsul alin. 2 al art. 247 

faptul că determinarea victimei să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real 

sau de creanţă ori să renunţe la un drept pot fi realizate în beneficiul autorului sau în al 

altei persoane. Chiar dacă legiuitorul a omis o astfel de precizare credem că pentru o 

echitabilă aplicare a legii se impune reţinerea faptei indiferent în beneficiul cui are loc 

constituirea sau transmiterea unui drept real sau de creanţă ori renunţarea la un drept. 

Din punct de vedere al laturii subiective fapta, în forma de bază, poate fi comisă cu 

intenţie directă sau cu intenţie indirectă (Bogdan, et al., 2014) (Neagu, 2012) (Duvac, 

                                                           
9Autorii citaţi arată că în ipoteza în care victima este cea care îşi provoacă intoxicaţia cu alcool sau substanţe 
psihoactive, autorul doar încurajând-o fapta nu va intra, ca regulă, sub incidenţa textului. 
10Publicată în M. Of. nr. 757/2012 
11A se vedea în acest sens Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în M. Of. nr. 163/2014 
12Potrivit autorilor “intoxicaţia alcoolică produce modificări de comportament psihic, dezadaptiv, care se 

manifestă prin perturbarea conştiinţei, dezorientarea în timp şi spaţiu, deteriorarea percepţiei, incapabilitatea de a 

merge sau de a sta în picioare”. În conformitate cu dispoziţiile art. 2 lit. e din Legea. 194/2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare, republicată în M. Of. nr. 140/2014, prin efecte psihoactive se înţelege unul dintre 

următoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci când este consumat de către o persoană: stimularea 
sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale funcţiilor şi proceselor 

psihice şi ale comportamentului ori crearea unei stări de dependenţă, fizică sau psihică. 
13În doctrină s-a artătat că datorită manoperelor enunţate persoana este adusă în situaţia de a nu-şi putea da seama 
de acţiunile întreprinse şi semnificaţia lor juridică, ca urmare a lipsei discernământului.  
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2012) (Vasiu, 2014). A fost însă exprimată şi opinia potrivit căreia infracţiunea se comite 

cu intenţie directă (Gherghe, 2011).  

În cazul formei agravate, fapta se comite cu intenţie directă, calificată prin scopul 

urmărit de făptuitor (Păvăleanu, 2014) (Vasiu, 2014). Astfel, pentru existenţa infracţiunii 

în formă agravată este necesar ca acţiunea făptuitorului să urmărească determinarea 

subiectul pasiv al infracţiunii, alternativ: să consimtă la constituirea sau transmiterea unui 

drept real ori de creanţă sau să renunţe la un drept.  

Pornind de la aceasta observăm că, spre deosebire de forma de bază, în cazul formei 

agravate, legiuitorul stipulează încă o conduită autopăgubitoare a subiectului pasiv, şi 

anume renunţarea la un drept. Poate fi vorba de renunţarea la o moştenire, renunţarea la 

un drept de creanţă.  

Infracţiunea, în forma de bază se consumă în momentul producerii urmării imediate şi 

anume în momentul constituirii sau transmiterii unui drept real sau de creanţă de valoare 

vădit disproporţionată faţă de prestaţia creditorului (Bogdan, et al., 2014).  

Forma agravată se consumă, aşa cum cere textul de lege, în momentul producerii 

pagubei în patrimoniul persoanei vulnerabile (Vasiu, 2014). Cu privire la aceasta trebuie 

însă precizat că formularea folosită de către legiuitor în cuprinsul alin. 2 este ambiguă şi 

va duce, în opina noastră, la crearea unei practici neunitare. 

Astfel, deşi a prevăzut expres că punerea unei persoane în stare de vădită 

vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe psihoactive 

trebuie să se realizeze în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau 

transmiterea unui drept real sau de creanţă sau să renunţe la un drept, ceea ce duce la 

concluzia că pentru existenţa infracţiunii este suficient să se constate prezenţa scopului, la 

finalul textului legiuitorul a stipulat însă ca şi condiţie “dacă s-a produs o pagubă”, ceea ce 

sugerează faptul că scopul tebuie atins, adică s-a concretizat, după caz, una din acţiunile 

autopăgubitoare (Bogdan, et al., 2014). 

Pornind de la faptul că legiuitorul a plasat infracţiunea în grupul celor contra 

patrimoniului, în opinia unor autori, cu care suntem de acord, contradicţia existentă în 

formularea textului trebuie soluţionată în sensul în care nu este suficientă existenţa 

scopului fiind necesar ca autorul să obţină conduita autopăgubitoare a victimei (Bogdan, 

et al., 2014). 

Reglementarea dată de legiuitor celor două alineate ale art. 247 a dat naştere şi 

discuţiei privitoare la relaţia dintre ele. 

Într-o opinie se arată că în situaţia în care aceeaşi persoană săvârşeşte fapte tipice 

ambelor variante normative ale infracţiunii, se vor aplica regulile concursului de 

infracţiuni (Gherghe, 2011). În sens contrar s-a arătat că în această ipoteză, autorul este 

ţinut să răspundă pentru o singură faptă, în varianta prevăzută de alin. 2, care este 

sancţionată mai grav (Bogdan, et al., 2014) (Duvac, 2012). În opinia noastră, într-un 

asemenea caz suntem în prezenţa unei fapte unice, în formă agravată, iar la 

individualizarea judiciară a pedepsei se va ţine seama că autorul a comis şi acte specifice 

formei tip.  

Datorită specificului ei infracţiunea poate fi comisă şi în formă continuată, epuizându-

se în momentul când are loc ultima acţiune a autorului (Duvac, 2012) (Gherghe, 2011). 

În ceea ce priveşte tentativa, potrivit dispoziţiilor art. 248 din Codul penal la 

infracţiunea de exploatare patrimonială a unei persoane vulnerabile este posibilă şi se 

pedepseşte. 



 

 

 

 

 

 

 

116                                                           Mariana Narcisa RADU/Mihnea Dan RADU 

 

3. CONCLUZII 
 

Incriminarea exploatării patrimoniale a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal s-

a impus ca necesară date fiind numeroasele cazuri apărute în ultimii ani. Deşi apreciem 

soluţia legiuitorului de a reglementa expres astfel de fapte nu putem trece cu vederea 

faptul că textul art. 247 pune deja probleme de interpretare doctrinei. Credem că pentru a 

evita crearea unei practici neunitare legiuitorul trebuie să intervină asupra dispoziţiilor 

analizate şi să aducă acele modificări şi completări ce au fost semnalate.  

Astfel, considerăm că, pe lângă acele ipoteze în care afecţiunea de natură fizică sau 

psihică are ca efect primar sau secundar o alterare a discernământului victimei, trebuie 

avute în vedere şi situaţiile în care boala necesită tratamente costisitoare şi din aceste 

motive persoana bolnavă este vulnerabilă şi dispusă la contraprestaţii pe care, în alte 

condiţii, nu le-ar face. 

Totodată ar fi oportun ca legiuitorul să analizeze şi alte posibile măsuri legislative de 

protecţie a persoanelor vulnerabile, cum ar fi instituirea unei capacităţi de exerciţiu 

restrânse pentru cei care au împlinit o anumită vârstă (e.g. 80 de ani) ce îi face vulnerabili, 

aşa cum a instituit şi în cazul tinerilor. 

De asemenea, aşa cum am arătat, textul legii nu trebuia limitat doar la situaţia în care 

persoana vulnerabilă este ea însăşi o persoană a cărei stare de sănătate este afectată ci 

trebuie să se aibă în vedere şi ipoteza în care o persoană este vădit vulnerabilă datorită 

stării de sănătate sau infirmitate a unui membru de familie.  

Faţă de omisiunea legiuitorului de a defini „vădita disproporţie” ce trebuie să existe, 

aşa cum am văzut, între prestaţia efectuată de creditor şi dreptul real sau de creanţă 

constituit sau transmis apreciem că revine organelor judiciare sarcina de a aprecia în 

fiecare caz concret existenţa sau inexistenţa acesteia. 
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