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Fi a nr. 31

va conduce la re inerea doar a art. 250 C.pen. Nu vom putea discuta despre o ac iune de însu ire tipic  
art. 228 C.pen. cu privire la suma de bani ce face obiectul retragerii de numerar, deoarece aceasta 
reprezint  produsul infrac iunii prev zute de art. 250 C.pen. (…) efectele deciziei în interesul legii 
nr. 15/2013 se limiteaz  la interac iunea cu bancomatul i prin extensie la accesarea unui instrument 
de plat  cu acces la distan  (serviciul de internet-banking, home-banking sau mobile-banking). În 
cazul efectu rii unor pl i online sau la un terminal POS, cu acordul comerciantului, nu î i va g si 
aplicabilitatea art. 360 C.pen. În esen , argumentele sunt în num r de dou  – nu discut m despre un 
acces, iar interac iunea la nivel logic este autorizat  de c tre comerciant. De asemenea, chiar în ipoteza 
retragerii de numerar de la bancomat, nu se va re ine art. 360 C.pen. în m sura în care se retrage o 
sum  mai mare de bani decât cea autorizat  de c tre titularul instrumentului de plat  electronic . În 
acest caz nu discut m despre un acces f r  drept la un sistem informatic, ci despre folosirea accesului 
ob inut cu drept într-o manier  improprie raportat la scopul pentru care acesta a fost autorizat, anume 
efectuarea unei retrageri de numerar într-un anumit cuantum. În context, necesit  acceptat c  titularul 
instrumentului de plat  electronic  autorizeaz  inclusiv introducerea de date informatice necesare 
pentru retragerea de numerar”.

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Exist  vreo ipotez  în care furtul poate   considerat o infrac iune complex ?

2. Se poate re ine absorb ia natural  a unei alte infrac iuni în cea de furt?

3. Este posibil  sustragerea unei crean e în elese în sens de negotium?

4. Poate   comis furtul de c tre un coindivizar în dauna altuia?

5. Cadavrul unei persoane poate face obiectul infrac iunii de furt, dup  ce a avut loc procesiunea de 
înmormântare? Dar înainte, în timp ce se a  a în locuin a familiei pentru desf urarea slujbelor 
religioase i a priveghiului?

6. Pentru comiterea furtului este necesar  realizarea unui act de manipulare a bunului realizat de f ptuitor?

7. Cum se obiectiveaz  teoria civilist  a posesiei compuse din corpus i animus în materia furtului?

8. Se poate re ine comiterea infrac iunii de furt dac  din eroare proprietarul bunului îl remite 
f ptuitorului care i-l însu e te f r  efectuarea vreunei alte manopere?

9. Pentru re inerea tipicit ii subiective a furtului este necesar  constatarea voin ei f ptuitorului de 
a- i apropia bunul ori a dorin ei sale de sporire a patrimoniului?

JURISPRUDEN

Recursuri în interesul legii
1. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008: În situa ia existen ei unui prim act de t inuire, urmat de o alt  ac iune a aceluia i 

t inuitor care promite c  va asigura valori  carea în continuare i a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele 
constitutive ale com plicit ii la infrac iunea de furt în form  simpl  sau continuat , dup  caz, în concurs real cu 
infrac iunea de t inuire, chiar dac  promisiunea anticipat  de t inuire a bunurilor nu a fost îndeplinit .
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