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Fi a nr. 42

B. Subiect

1. Activ (autor, coautor, instigator, complice)
orice persoan  (  zic /juridic ) cu capaci tate penal .

2. Pasiv
a. persoana (  zic /juridic ) care a suferit un prejudiciu ca urmare a comiterii faptei;
b. poate  :

principal: persoana prejudiciat ;
secundar: persoana indus  în eroare, care a suferit sau nu o pa gub .

C. Latura obiectiv

1. Element material
a.  conduita f ptuitorului: prezentarea ca adev rat  a unei fapte mincinoase ori ca mincinoas  a 

unei fapte adev rate; conduita f ptuitorului poate consta  e într-o ac iune (cel mai adesea),  e 
într-o inac iune (consecutiv  înc lc rii obliga iei generale de a comunica adev rul persoanei 
interesate i de a ac iona cu bun -credin );

b.  efectul pe plan psihic produs asupra victimei prin conduita f ptuitorului: inducerea în eroare a 
victimei; astfel se ajunge la crearea unei reprezent ri distorsionate, eronate sau false a realit ii 
care produce efecte cu privire la procesul decizional al victimei;

c.  conduita victimei induse în eroare: adoptarea unei decizii prin care sunt lezate drepturile i 
interesele sale patrimoniale. Conduita f ptuitorului nu produce efecte numai în plan psihic, 
ci, în urma ac iunii sau inac iunii f ptuitorului victima adopt  un comportament cu relevan  
patrimonial , obiectivat într-o ac iune sau inac iune prin care se produce urmarea imediat  a 
infrac iunii.

în el ciunea în contracte: fapta poate   comis  i cu prilejul încheierii sau execut rii 
unui contract, ne  ind îns  necesar ca inducerea în eroare s    fost determinant  pentru 
încheierea sau executarea contrac tului de persoana v t mat ;
în el ciunea în leg tur  cu acte ilicite: fapta poate   comis  cu ocazia întocmirii unor 
acte care pot avea  e natura unor contraven ii,  e chiar valen  infrac ional  prin care se 
produce o pagub  subiectului pasiv.

2. Urmarea imediat
producerea unui preju diciu ma terial [pier derea efectiv su fe rit  (damnum emergens) la 
mo  mentul con su m rii infrac iunii, nu i be ne  ciul nerea lizat (lucrum cessans), care va   
avut îns  în vedere în pri vin a solu io n rii ac iunii civile].

3. Leg tura de cauzalitate
trebuie dovedit faptul c  activi tatea de inducere în eroare a avut ca urmare pro du cerea 
unui preju diciu.
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În el ciunea

D. Latura subiectiv

numai inten ia direct  cali  cat  prin scop (ob inerea pentru sine sau pentru altul a unui folos 
patrimonial injust);
nu prezint  importan  mobilul cu care a fost comis  fapta.

E. Variante agravate

a. în el ciunea s vâr it  prin folosirea de nume min cinoase (nume reale sau imaginare care nu sunt 
ale f ptuitorului), de calit i mincinoase (calit i pe care nu le are f ptuitorul) ori de alte mijloace frau-
duloase [art. 244 alin. (2) C.pen.];

numele mincinoase pot   utilizate în urma comiterii unui fals privind identitatea dac  sunt 
întrunite condi iile art. 327 C.pen., care nu este absorbit de în el ciune, dar care absoarbe uzul 
de fals;
calit ile mincinoase folosite pot conduce i la re inerea uzurp rii de calit i o  ciale (art. 258 
C.pen.), dac  f ptuitorul a efectuat i un act în leg tur  cu acea calitate pe lâng  folosirea calit ii 
în scopul inducerii în eroare;
mijloacele frauduloase folosite frecvent în practic  constau în înscrisuri falsi  cate; falsul 
material sau intelectual sau uzul de fals nu sunt absorbite în în el ciune;
dac  mijlocul fraudulos constituie el însu i o infrac iune, se va re ine concursul real cu în el -
ciunea;
în DCC nr. 676/2018 s-a re inut c  art. 244 alin. (2) C.pen. nu opereaz  cu o dubl  incriminare. 
Faptul c  se re ine în toate cazurile, inclusiv atunci când folosirea mijlocului fraudulos constituie 
prin el însu i infrac iune, în el ciunea cali  cat  nu înseamn  dubla sanc ionare a infrac iunii. 
Mijloacele frauduloase folosite de f ptuitor pot   o diversitate de fapte ilicite. Simpla existen  
a acestora, indiferent de num rul sau gravitatea lor, confer  infrac iunii de în el ciune caracterul 
cali  cat,  ind necesar , potrivit voin ei legiuitorului, o sanc ionare mai aspr  a acestei categorii 
de infractori. Faptul c  mijlocul fraudulos constituie prin el însu i o infrac iune nu poate schimba 
caracterul agravat al incrimin rii. A pune pe acela i plan escrocul care folose te mijloace 
frauduloase ce nu sunt infrac iuni cu acela care folose te astfel de mijloace, dar care constituie 
prin ele însele infrac iuni, înseamn  a acorda impunitate acestuia din urm  pentru infrac iunile 
res pective, ceea ce este inadmisibil;
instan a de contencios constitu ional a mai ar tat c  varianta agravat  a infrac iunii de în el ciune 
se deosebe te de varianta-tip numai prin mijloacele prin care a fost s vâr it  ac iunea de am gire, 
de inducere în eroare a subiectului pasiv i care sunt de natur  s  asigure mai u or reu ita acestei 
ac iuni. Potrivit art. 244 alin. (2) teza a II-a C.pen., dac  mijlocul fraudulos constituie prin el 
însu i o infrac iune, va exista concurs între infrac iunea de în el ciune varianta agravat  i infrac-
iunea care se refer  la mijlocul fraudulos (de exemplu, infrac iunea de folosire de înscrisuri 

false prev zut  de art. 323 C.pen., uzurparea de calit i o  ciale prev zut  de art. 258 C.pen., 
infrac iunea de exercitare f r  drept a unei profesii sau activit i prev zut  de art. 348 C.pen.).

b. în el ciunea care a produs consecin e deosebit de grave [art. 244 raportat la art. 2561 C.pen.];
în el ciunea comis   e în forma de baz ,  e în condi iile variantei agravate prev zute de art. 244 
alin. (2) C.pen., care a produs consecin e deosebit de grave.




