
Capitolul VI. Formele 

și modalitățile infracțiunii

§3. Tenta  va (con  nuare)

211. Incriminarea tentativei. Incriminarea şi sanc ionarea tentati-
vei au constituit pentru doctrina penal  dou  probleme majore: dac  
tentativa se impune s  fie sanc ionat  în cazul oric rei infrac iuni, pre-
cum şi dac  trebuie s  fie sanc ionat  la fel ca infrac iunea fapt consu-
mat sau în mod diferen iat[1].

Dezbaterile prilejuite de solu ionarea acestor probleme au dus la 
conturarea a dou  concep ii: aceea a incriminării nelimitate, care con-
sacr  regula conform c reia tentativa trebuie incriminat  f r  excep ie şi 
indiferent de gravitatea infrac iunii, şi cea a incriminării limitate, potri-
vit c reia incriminarea tentativei se impune doar la infrac iunile grave.

În legisla iile penale care prev d o clasificare bipartit  sau tripartit  
a infrac iunilor, tentativa este incriminat  la toate infrac iunile din cate-
goria cea mai grav  şi în mod limitat sau deloc la celelalte.

Spre exemplu, în dreptul penal francez, tentativa este incriminat  la 
toate crimele, în cazul delictelor numai când legea prevede, iar în cazul 
contraven iilor niciodat [2].

212. Sancţionarea tentativei. În teoria dreptului penal sunt cunos-
cute sistemul parificării, care presupune sanc ionarea tentativei cu ace-
eaşi pedeaps  ca şi infrac iunea consumat , şi sistemul diversificării, 
care presupune sanc ionarea tentativei în limite mai reduse decât cele 
prev zute pentru infrac iunea consumat [3].

[1]  C. BULAI, B.N. BULAI, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2007, p. 441.

[2]  F. DESPORTES, F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, 9e éd., Ed. Economica, Paris, 
2002, p. 395.

[3]  V. DONGOROZ, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 288.
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În favoarea sistemului parific rii se invoc  argumentele unei egalit i 
de principiu a gravit ii infrac iunii şi periculozit ii infractorului în ori-
care dintre cele dou  forme ale infrac iunii, tentativ  sau fapt consumat.

Se accept  îns  ideea c , în practic , plecând de la limitele pedep-
sei pentru infrac iunea fapt consumat, pentru tentativ  se stabileşte 
o pedeaps  diferen iat  în func ie de gradul de realizare a rezolu iei 
infrac ionale.

În sus inerea sistemului diversific rii se arat  c  gravitatea tentativei 
este, de regul , mai redus  decât a infrac iunii fapt consumat, aceast  
diferen iere fiind valabil  şi în cazul periculozit ii infractorului, astfel 
c  legea ar trebui s  prevad  pentru tentativ  o pedeaps  mai redus  
decât pentru infrac iunea fapt consumat.

213. Sancţionarea tentativei în Codul penal în vigoare. Codul 
penal în vigoare, ca şi Codul penal de la 1968, a ales sistemul incri-
min rii limitate şi diversific rii pedepsei în ceea ce priveşte regimul 
sanc ionator al tentativei.

Potrivit acestui sistem, tentativa se sanc ioneaz  numai când legea 
prevede expressis verbis, iar pedeapsa prev zut  de lege este mai redus  
în cazul tentativei decât în cazul infrac iunii fapt consumat.

Potrivit art. 33 alin. (2) C. pen., tentativa se sanc ioneaz  cu pedeapsa 
prev zut  de lege pentru infrac iunea consumat , ale c rei limite se 
reduc la jum tate. Astfel, dac  pentru infrac iunea fapt consumat legea 
prevede pedeapsa închisorii de la 10 la 20 ani, pentru tentativ  pedeapsa 
se va stabili între 5 şi 10 ani. Dac  pentru infrac iunea comis  legea 
prevede pedeapsa deten iunii pe via , în cazul tentativei se aplic  o 
pedeaps  a închisorii de la 10 la 20 ani, conform art. 33 alin. (2), teza 
a II-a C. pen.

În situa ia în care legea prevede pentru infrac iunea s vârşit  
pedepse alternative (deten iune pe via  şi închisoare sau închisoare şi 
amend ) instan a, folosind criteriile generale de individualizare pre-
v zute de art. 74 C. pen., stabileşte categoria de pedeaps  ce urmeaz  
s  o aplice, dup  care face aplicarea dispozi iilor privind tentativa.

Dac  infrac iunea s vârşit  este sanc ionat  cu amend , reducerea 
opereaz  doar cu privire la limitele zilelor-amend , nu şi la suma cores-
punz toare unei zile-amend .
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Legea penal  nu prevede nicio diferen iere a regimului sanc ionator 
în func ie de modalit ile tentativei.

214. Alte categorii de sancţiuni. Regimul sanc ionator diferen iat 
stabilit de art. 33 alin. (2) C. pen. pentru tentativ  se refer  numai la 
pedepsele principale. Pedepsele complementare se vor aplica în limitele 
în care sunt prev zute de legea penal .

Nici în cazul m surilor educative nu opereaz  reduceri pentru 
s vârşirea unei infrac iuni în forma tentativei, ci, în raport de gravi-
tatea infrac iunii s vârşite, se alege o m sur  educativ  privativ  sau 
neprivativ  de libertate şi se aplic  în limitele prev zute de legea 
penal . În doctrin  s-a stabilit c  dac  s-ar proceda altfel s-ar înc lca 
principiul legalit ii sanc iunilor de drept penal, prev zut de art. 2 
alin. (3) C. pen.[1]

215. Cauzele de nepedepsire a tentativei. Codul penal în vigoare, 
luând în considerare un principiu existent atât în Codul penal de la 
1936, cât şi în Codul penal de la 1968, prevede prin dispozi iile art. 34 
alin. (1) c  nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, 
s-a desistat ori a încunoştin at autorit ile de comiterea acesteia, ast-
fel încât consumarea s  poat  fi împiedicat , sau a împiedicat el însuşi 
consumarea infrac iunii. Aşadar, deşi autorul a comis o infrac iune care 
întruneşte toate condi iile de existen , legiuitorul a decis s  nu o sanc-
ioneze dac  autorul s-a desistat ori a împiedicat consumarea infrac i-

unii[2].
În doctrin  s-a ridicat problema dac , aşa cum este formulat tex-

tul art. 34 alin. (1) C. pen., putem vorbi despre dou  sau trei cauze de 
împiedicare a producerii rezultatului.

Deşi textul face vorbire despre desistare, încunoştin area autorit i-
lor despre comiterea faptei ori împiedicarea de c tre autor a consum rii 
infrac iunii, în realitate nu putem vorbi decât despre o alt  modalitate 
de împiedicare a consum rii faptei, cauzele de nepedepsire a tentativei 

[1]  F. STRETEANU, D. NI U, Drept penal. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2014, p. 495.

[2]  C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 444.
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fiind dou , aşa cum rezult  şi din denumirea marginal  a textului: desis-
tarea şi împiedicarea producerii rezultatului[1].

Atât în dreptul nostru penal, cât şi în alte sisteme de drept[2], desis-
tarea şi împiedicarea producerii rezultatului sunt cauze personale de 
nepedepsire de care beneficiaz  numai autorul care s-a desistat ori 
a împiedicat, în condi iile legii, producerea rezultatului. Atât desis-
tarea, cât şi împiedicarea producerii rezultatului trebuie s  aib  loc 
înainte de descoperirea faptei, înainte ca fapta s  devin  cunoscut  
altor persoane (notitia criminis)[3]. Jurispruden a a decis, la scurt  
vreme de la intrarea în vigoare a Codului penal de la 1968, c  inter-
ven ia f ptuitorului în vederea împiedic rii producerii rezultatului, 
dup  ce tentativa a devenit public , nu poate constitui cauz  de nepe-
depsire[4].

216. Desistarea. Prin desistare se în elege renun area de bun  voie 
la hot rârea de a s vârşi infrac iunea şi încetarea ac iunii care constituie 
elementul material al infrac iunii[5]. Desistarea exist  atunci când auto-
rul, f r  a fi determinat de o cauz  exterioar , a decis în mod liber s  nu 
îşi continue actul infrac ional[6].

Existen a desist rii presupune îndeplinirea cumulativ  a mai multor 
condi ii:

[1]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 496.
[2]  F. DESPORTES, F. LE GUNEHEC, op. cit., p. 392 (le désistement doit être volontaire 

et antérieur); S.M. PUIG, Derecho penal. Parte general, 9e ed., Editorial Reppertor, 
Barcelona, 2011, p. 364 (el desistimiento voluntario como elemento negativo del tipo de 
la tentativa).

[3]  C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 445. 
[4]  Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 4086/1969, în C.D., p. 293: „În cazul tentativei la 

infrac iunea de înşel ciune, s vârşit  prin înaintarea c tre organul fi nanciar a unor acte 
de decont falsifi cate şi descoperite înainte de consumarea infrac iunii, activitatea ulterioar  
a f ptuitorului de a lua leg tura cu unii func ionari, cerându-le s  opreasc  verifi carea 
decontului, nu are caracterul unei împiedic ri voluntare şi nu conduce la nepedepsire, 
deoarece a avut loc dup  descoperirea faptei şi nu înainte de acesta, aşa cum prevede 
legea”.

[5]  G. ANTONIU, C. BULAI, Dicţionar de drept penal şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2011, p. 259; C. BULAI, op. cit., p. 445.

[6]  J. PRADEL, Droit pénal général, 15e éd., Ed. Cujas, Paris, 2004, p. 346.
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a) prima se refer  la întreruperea actului de executare. Desistarea 
nu este posibil  decât în timpul execut rii faptei şi din aceast  cauz  
nu poate exista desistare în cazul unei ac iuni terminate care a dus la 
consumarea infrac iunii[1].

Nu poate fi considerat  întrerupere a actului de executare faptul c  
f ptuitorul nu a repetat lovitura aplicat  victimei şi aceasta sc pat cu 
via [2].

În cazul infrac iunilor comisive, desistarea presupune o simpl  inac-
iune, voin a de a înceta actul de executare început. Spre exemplu, agre-

sorul ridic  bâta spre a lovi în cap victima, dar se opreşte înainte de a 
termina ac iunea. În cazul infrac iunilor comisive prin omisiune, desis-
tarea presupune ac iune, adic  reluarea obliga iei impuse de lege: mama 
care se hot r şte s -şi ucid  copilul întrerupându-i alimenta ia revine 
asupra deciziei şi reîncepe s -l al pteze[3]. Dac  reluarea alimenta iei s-a 
f cut târziu şi pentru salvarea vie ii copilului este necesar  interven ia 
medical  de specialitate nu mai putem vorbi de desistare ci, eventual, 
de împiedicarea producerii rezultatului[4].

b) a doua se refer  la caracterul voluntar al întreruperii actului de 
executare. Pentru ca desistarea s  constituie o cauz  de nepedepsire, 
trebuie s  se constate c  f ptuitorul a întrerupt executarea infrac iunii 
pentru c  nu a voit s  continue (quia noluit), deşi avea posibilitatea s  
o fac .

Dac  autorul faptei şi-a întrerupt activitatea pentru c  nu a putut s  
continue (quia non potuit) deşi ar fi voit s  o fac , nu se poate vorbi 

[1]  Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 364/1974, în C.D., p. 307: „Inculpa ii, desc rcând 
un vagon, au luat câ iva saci cu ciment pe care i-au dosit într-o magazie, în vederea 
transport rii lor. Prin aceasta s-a consumat infrac iunea de furt, ceea ce exclude posibilitatea 
aplic rii dispozi iilor referitoare la desistare”.

[2]  Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1630/1973, în C.D, p. 356: „Inculpatul, ac ionând 
cu inten ia de a ucide victima, a aplicat acesteia o lovitur  puternic  în cap, cu o bât , 
provocându-i o fractur  cranian  cu înfundare osoas . Prin aceasta executarea activit ii 
infrac ionale s-a terminat f r  s -şi produc  efectul, datorit  unor cauze independente 
de voin a infractorului. Împrejurarea c  infractorul nu a repetat lovitura, deşi putea s  o 
fac , nu constituie cauza de impunitate prev zut  de art. 22 C. pen., neputându-se vorbi 
de o curmare de bun voie a execut rii, cât  vreme aceasta este terminat ”.

[3]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 497.
[4]  Ibidem.
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despre desistare[1]. Spre exemplu, fapta aceluia care, p trunzând într-o 
înc pere prin spargerea geamurilor şi deteriorarea uşilor, scoate dintr-un 
dulap mai multe lucruri, cu inten ia de a şi le însuşi, dar apoi, din pro-
prie ini iativ , p r seşte înc perea f r  s -şi însuşeasc  ceva, constituie 
tentativa infrac iunii de furt calificat, îns  nu se pedepseşte, dat fiind 
c  inculpatul s-a desistat. În sarcina acestuia se re ine infrac iunea de 
distrugere, s vârşit  prin spargerea geamurilor şi deteriorarea uşilor, în 
scopul de a p trunde în înc pere[2].

Dac  întreruperea execut rii este impus  de arestarea la fa a locului 
a participan ilor sau dac  în momentul îndrept rii armei spre victim  
intervine un ter  care loveşte pe f ptuitor, dezarmându-l, sau dac  la 
locul infrac iunii f ptuitorii sunt imobiliza i datorit  m surilor de paz  
şi tehnicilor moderne de securitate, întreruperea execut rii nu mai con-
stituie un act de voin  al f ptuitorului, ci se datoreaz  interven iei unor 
circumstan e independente de voin a acestuia[3].

Nu exist  desistare voluntară nici atunci când inculpatul, încer-
când prin violen  s  aib  raport sexual cu victima, nu şi-a dus pân  la 
cap t ac iunea infrac ional  început  datorit , pe de o parte, strig telor 
şi opozi iei ferme a victimei, iar, pe de alt  parte, apari iei unor mar-
tori. Într-o asemenea situa ie, r mânerea infrac iunii de viol în stadiul 
tentativei s-a datorat factorilor externi sus-men iona i, iar nu desist rii 
infractorului[4].

În doctrina francez  s-a stabilit c  nu este important dac  autorul 
faptei a renun at din mil  fa  de victim , ca urmare a remuşc rilor ori 
a temerii de pedeaps [5].

Distinc ia între desistarea voluntar , care atrage nepedepsirea 
autorului, şi întreruperea involuntar , care este un element constitu-
tiv al tentativei pedepsibile, nu este uşor de f cut. Nu sunt probleme 
când desistarea este spontan , str in  de orice circumstan  exteri-
oar  şi provocat  de un sentiment pur personal: oricare ar fi natura 

[1]  C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 445.
[2]  Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 2950/1970, în R.R.D. nr. 3/1971, p. 133.
[3]  G. ANTONIU, Tentativa, Ed. Societ ii Tempus, Bucureşti, 1995, p. 242.
[4]  Trib. jud. Braşov, dec. pen. nr. 237/1968, în R.R.D. nr. 1/1969, p. 157.
[5]  J. PRADEL, op. cit., p. 346.
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acestui mobil (remuşc ri, mil , team  de pedeaps ) autorul va sc pa 
de pedeaps . Nu exist  discu ii când întreruperea execut rii a fost 
determinat  de o cauz  extern  şi fizic  (riposta victimei, sl biciunea 
autorului faptei, arestarea), în aceste cazuri tentativa fiind pedepsi-
bil . Exist  îns  ezit ri în cazurile mai pu in clare, unde o cauz  exte-
rioar  care nu are caracterul for ei majore a influen at totuşi voin a 
autorului şi l-a determinat s  renun e: a v zut ap rând o persoan , a 
auzit un zgomot, i s-a f cut team . Practic, în aceste cazuri, problema 
se rezolv  printr-o analiz  de spe , determinând, pentru fiecare caz în 
parte, care a fost cauza preponderent  a renun rii: cauza intern  sau 
cauza extern [1].

Tendin a general  a jurispruden ei franceze este favorabil  nepedep-
sirii în cazurile de desistare dictat  de team .

Caracterul definitiv şi nu temporar al renun rii la executare este o 
alt  problem  controversat  în materia desist rii. În doctrin  se discut  
dac  desistarea presupune nu numai renun area la executare, ci şi la 
hot rârea infrac ional , ceea ce i-ar atribui un caracter definitiv, sau 
dac , dimpotriv , chiar simpla amânare a execut rii este suficient  pân  
în acel moment[2].

Într-o opinie, desistarea nu este condi ionat  de caracterul s u defi-
nitiv. Nu este necesar ca autorul s  fi abandonat planul infrac ional, 
ideea de a comite infrac iunea, desistarea putând fi admis  atunci când 
el renun  la actul de executare început, propunându-şi s  reia actul 
de executare la un moment ulterior, când condi iile vor fi mai favora-
bile[3].

Opinia majoritar  în doctrina penal  român  este c  desistarea 
trebuie s  aib  caracter definitiv[4]. Este greu de admis c  autorul 
care întrerupe executarea numai pentru c  circumstan ele au devenit 

[1]  R. MERLE, A. VITU, Traité de droit criminel, Ed. Cujas, Paris, 1997, p. 638.
[2]  V. PAPADOPOL, Codul penal comentat şi adnotat, vol. I, Ed. Ştiin ifi c , Bucureşti, 

1972, p. 134.
[3]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 499.
[4]  V. DONGOROZ, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală, 

op. cit., vol. I, p. 172; C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 446; G. ANTONIU, Tentativa, 
op. cit., p. 251.
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nefavorabile[1] nu prezint  pericol şi d  semne de îndreptare, fapt 
pentru care ar trebui s  beneficieze de impunitatea rezultat  din 
desistare[2].

În doctrina penal  român  a fost analizat  şi problema interven-
iei desist rii în cazul infrac iunilor continuate. În momentul în care 

s-a produs primul act de executare s-a realizat con inutul infrac iunii 
respective, iar dac  acesta nu se repet , infrac iunea va fi consumat , 
îns  în form  necontinuat . Dac  începe al doilea act infrac ional, iar 
autorul se desisteaz , exist  infrac iune consumat  continuat , cu pre-
cizarea c  nu se sanc ioneaz  acest act, autorul urmând s  r spund  
doar pentru primul act, care realizeaz  infrac iunea consumat  necon-
tinuat [3].

Desistarea este posibil  atât în cazul tentativei proprii, cât şi în cazul 
tentativei relativ improprii, dar în acest caz desistarea trebuie s  inter-
vin  înainte ca autorul s -şi fi dat seama de insuficien a ori defectuozi-
tatea mijloacelor, sau de faptul c  obiectul material nu exist  sau se afl  
în alt  parte[4].

c) a treia se refer  la faptul că desistarea trebuie să intervină înainte 
de descoperirea faptei. Aceast  condi ie este impus  de textul art. 34 
alin. (1) C. pen., care prevede c  desistarea va opera ca o cauz  de 
neimputabilitate numai atunci când renun area de bun  voie la ac iunea 
început  se face înainte de descoperirea faptei.

Prin descoperirea faptei se în elege ca fapta s  fi ajuns la cunoştin a 
organelor de urm rire penal  sau a oric rei persoane care ar fi putut 
înştiin a organele de urm rire penal . Nu este necesar ca organele de 

[1]  Exemplul propus de sus in torii tezei conform c reia desistarea nu este condi ionat  
de caracterul s u defi nitiv este urm torul: autorul, în timp ce instala un dispozitiv exploziv 
într-o cl dire, îşi d  seama c  se apropie ora la care salaria ii vin la munc , motiv pentru 
care ar trebui s  se gr beasc . Considerând c  este mai bine s  nu efectueze opera iunea 
în grab , decide s  plece şi s  revin  a doua zi mai devreme pentru a dispune de timpul 
necesar (F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 499).

[2]  V. DOBRINOIU, în I. PASCU, V. DOBRINOIU, T. DIMA, M.A. HOTCA, C. P UN, I. CHIŞ, 
M. GORUNESCU, M. DOBRINOIU, Noul Cod penal comentat. Partea generală, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 251.

[3]  M. BASARAB, Drept penal. Partea generală, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 
2001, p. 139.

[4]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 500.
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urm rire penal  s  întocmeasc  un act procedural cu privire la fapta 
s vârşit , simpla informare a acestora fiind suficient [1].

Descoperirea faptei, atunci când este efectuat  de persoane care pot 
înştiin a autorit ile, afecteaz  libertatea de voin  a autorului şi nu se 
mai poate vorbi despre desistare şi cu atât mai pu in se poate vorbi 
despre desistare dup  ce fapta a fost descoperit  de un agent al auto-
rit ii[2].

Instan a suprem  a statuat cu mult timp în urm  c  nu se poate re ine 
desistarea în cazul inculpatului care şi-a dat seama c  a fost v zut în 
momentul în care introducea o cantitate dintr-o substan  otr vitoare în 
paharul cu b utur  al unei persoane şi, de teama s  nu fie prins, a r stur-
nat paharul cu otrav , curmând astfel executarea început . În acest caz, 
autorul nu a pus cap t execut rii în mod voluntar, ci datorit  unui factor 
extern constând în descoperirea faptei[3].

Desistarea se poate realiza şi atunci când autorul nu ştie c  a fost 
descoperit, astfel încât îşi p streaz  pe deplin libertatea de voin [4].

217. Împiedicarea producerii rezultatului. Potrivit art. 34 alin. (1) 
teza a II-a C. pen., nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperi-
rea faptei, a încunoştin at autorit ile de comiterea acesteia, astfel încât 
consumarea s  poat  fi împiedicat , sau a împiedicat el însuşi consu-
marea infrac iunii.

Împiedicarea producerii rezultatului este actul prin care autorul, 
dup  ce a executat în întregime ac iunea ce constituie elementul mate-
rial al infrac iunii, împiedic  el însuşi, de bun voie şi înainte de des-
coperirea faptei, producerea rezultatului acesteia sau încunoştin eaz  
autorit ile ca s  o fac [5].

În timp ce desistarea este o cauz  de nepedepsire specific  tentati-
vei întrerupte, împiedicarea producerii rezultatului poate fi întâlnit  în 
cazul tentativei perfecte, terminate.

[1]  V. DOBRINOIU, op. cit., p. 252.
[2]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 501.
[3]  Trib. Suprem, col. pen., dec. nr. 1964/1965, în J.N. nr. 5/1966, p. 164.
[4]  V. DOBRINOIU, op. cit., p. 254; F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 502.
[5]  C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 446.



DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ10

Împiedicarea producerii rezultatului nu trebuie confundat  cu înl -
turarea sau diminuarea consecin elor infrac iunii, prev zute de art. 75 
alin. (2) lit. a) C. pen., care se situeaz  în timp dup  consumarea faptei 
şi este o circumstan  atenuant  judiciar [1].

Împiedicarea producerii rezultatului presupune îndeplinirea urm -
toarelor condi ii:

a) Actul de executare să fi fost încheiat. Împiedicarea producerii 
rezultatului opereaz  doar în cazul infrac iunilor materiale, caracteri-
zate prin producerea unui anumit rezultat, nu şi în cazul infrac iunilor 
formale, care se consum  prin simpla s vârşire în întregime a ac iu-
nii care constituie elementul lor material. Urmarea imediat , specific  
acestor infrac iuni, constând într-o stare de pericol pentru valoarea soci-
al  împotriva c reia s-a îndreptat ac iunea, se produce chiar în momen-
tul termin rii ac iunii în mod natural şi nu poate fi vorba de împiedica-
rea producerii rezultatului. În cazul infrac iunilor materiale la care, de 
regul , exist  un interval de timp între terminarea ac iunii şi producerea 
rezultatului este posibil  interven ia autorului[2].

Împiedicarea producerii rezultatului opereaz  doar în cazul tenta-
tivei perfecte. Exist  infrac iuni materiale care nu sunt susceptibile de 
tentativ  perfect , cum ar fi furtul sau violul, a c ror consumare survine 
în momentul termin rii ac iunii care constituie elementul material al 
infrac iunii, iar conduita ulterioar  a autorului nu poate constitui decât, 
cel mult, circumstan a atenuant  a înl tur rii consecin elor infrac iu-
nii[3].

b) Împiedicarea producerii rezultatului să fie realizată volun-
tar. Conduita autorului trebuie s  fie liber determinat , împiedicarea 
producerii rezultatului trebuie s  fie expresia propriei op iuni, nu tre-
buie s  fie impus  de o cauz  extern [4].

Caracterul voluntar al împiedic rii nu implic  necesitatea ca ideea 
împiedic rii rezultatului s  fi apar inut autorului, ini iativa putând apar-
ine unui ter  sau chiar victimei, dar trebuie s  fie însuşit  de autor în 

[1]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 502.
[2]  C. BULAI, B.N. BULAI, op. cit., p. 446.
[3]  F. STRETEANU, D. NI U, op. cit., p. 503.
[4]  V. PAPADOPOL, op. cit., p. 134.
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mod voluntar. Nu se poate vorbi despre o împiedicare a producerii 
rezultatului prin transportarea minorei de la râu, unde inculpatul încer-
case s  o ucid , la gar , unde a fost abandonat , întrucât ac iunea nu a 
fost voluntar , ci determinat  de ipetele victimei[1].

În ceea ce priveşte motivele care l-au determinat pe autor s  pro-
cedeze la împiedicarea producerii rezultatului, acestea pot fi foarte 
diferite, ca şi în cazul desist rii: de la c in  şi remuşcare la team  de 
pedeaps  ori alte interese de ordin moral sau material legate de împie-
dicarea producerii rezultatului ac iunii terminate[2].

În doctrin  s-a luat în discu ie problema dac  mijloacele folosite 
pentru împiedicarea rezultatului trebuie s  fie licite sau pot fi şi ili-
cite.

Într-o opinie, r mas  singular , s-a afirmat c  mijloacele prin care se 
împiedic  producerea rezultatului trebuie s  fie exclusiv licite[3].

Opinia majoritar  este c  dac  se folosesc mijloace ilicite pentru 
împiedicarea rezultatului, efectul de impunitate se produce pentru fapta 
ini ial , dar folosirea mijlocului ilicit urmeaz  a atrage r spunderea 
corespunz toare calific rii sale juridice[4].

Producerea rezultatului poate fi împiedicat  de autor fie direct, fie 
indirect, prin intermediul altei persoane; ceea ce intereseaz  este ca el 
s  aib  ini iativa, punând în mişcare procesul cauzal care va duce la 
z d rnicirea survenirii urm rilor[5].

c) Împiedicarea producerii rezultatului trebuie să aibă loc înainte 
de descoperirea faptei. Necesitatea împiedic rii producerii rezultatu-
lui înainte de descoperirea faptei se întemeiaz  pe dou  argumente: 
primul argument const  în ideea c  nu se mai poate vorbi despre carac-
terul voluntar al împiedic rii dup  descoperirea faptei; al doilea argu-
ment este acela c , odat  descoperit  fapta, împiedicarea producerii 

[1]  Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1407/1978, în R.R.D. nr. 1/1979, p. 57.
[2]  V. DOBRINOIU, op. cit., p. 251.
[3]  N.T. BUZEA, Infracţiunea penală şi culpabilitatea, Tipografi a Sabin Solomon, 

Alba Iulia, 1944, p. 201.
[4]  V. PAPADOPOL, op. cit., p. 135; V. DOBRINOIU, op. cit., p. 253; F. STRETEANU, D. NI U, 

op. cit., p. 505.
[5]  V. PAPADOPOL, op. cit., p. 135.


