
Cuvânt-înainte 

Înşelăciunea în convenţii a fost incriminată abia în legislaţiile 
penale moderne, ca infracţiune contra patrimoniului, iniţial fiind 
considerată delict civil (sancţionat cu nulitatea actului juridic astfel 
încheiat sau atrăgând răspunderea civilă delictuală a autorului). 

Odată cu noul sistem economic adoptat de România după 1989, 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în convenţii, inclusiv prin 
emiterea de cecuri fără acoperire, a căpătat o amploare deosebită, în 
paralel cu dezvoltarea economiei de piaţă în ţara noastră şi a inten-
sificării raporturilor juridice specifice, făptuitorii profitând, după caz, 
de lacunele legislaţiei în materie [de pildă, lipsa incriminării de la 
alin. (4) al art. 215 C. pen., până în anul 1996, inexistenţa Centralei 
Incidentelor de Plăţi a B.N.R.] sau de buna-credinţă care trebuie să 
guverneze convenţiile civile, respectiv desfăşurarea tranzacţiilor dintre 
comercianţi, în condiţiile în care celeritatea cu care se desfăşoară 
raporturile comerciale nu permite, de regulă, verificarea solvabilităţii 
partenerilor contractuali, şi inducând astfel în eroare persoanele vătă-
mate, prejudiciindu-le şi obţinând foloase materiale injuste. 

Activităţi infracţionale de acest gen, nedescoperite la timp, pot 
duce chiar la falimente în lanţ, cu descurajarea în mod corespunzător 
a iniţiativei particulare, având în vedere că accesul la capitalul mic şi 
mijlociu este la îndemâna celor mai mulţi comercianţi, care tocmai 
din această cauză pot ajunge foarte repede la dezechilibre financiare 
iremediabile ca urmare a nerecuperării unor debite modice. 

Structurată pe patru capitole (Structura şi conţinutul juridic al 

infracţiunii, Formele infracţiunii, Legături şi asemănări cu alte 

infracţiuni, Aspecte procesuale şi situaţii tranzitorii), lucrarea de faţă 
constituie o sinteză a practicii judiciare în materie, cuprinzând princi-
palele orientări jurisprudenţiale cu privire la soluţionarea problemelor 
legate atât de latura penală a cauzelor având ca obiect săvârşirea 
infracţiunii prevăzute în art. 215 C. pen. (caracterul penal al faptei, 
existenţa elementelor constitutive, diferenţierea faţă de alte infrac-
ţiuni, aplicarea legii în timp, individualizarea pedepsei), cât şi de latura 
civilă (reţinerea condiţiilor răspunderii civile delictuale sau contrac-
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tuale, sarcina probei, stabilirea şi repararea prejudiciului, restabilirea 
situaţiei anterioare, luarea măsurilor asigurătorii, stabilirea obligaţiei 
de plată în sarcina părţii responsabile civilmente aflate în lichidare). 

Prezentul demers se doreşte a fi un instrument de lucru pentru cei 
interesaţi de corecta interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale 
referitoare la înşelăciunea în convenţii, un ghid de jurisprudenţă 
adresat în primul rând practicienilor, dar şi teoreticienilor dreptului. 
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