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Abstract: Studiul analizează formele 
infracţiunii consumate, infracţiunea fapt consumat ca 
formă tip şi infracţiunea fapt epuizat ca formă atipică, 
variante ale aceleiaşi infracţiuni care se deosebesc 
între ele după stadiul în care se află sau la care s-a 
oprit activitatea infracţională. 
 

Cuvinte cheie: infracţiunea fapt consumat, 
infracţiunea fapt epuizat 
 
 

Introducere 
Activitatea infracţională este 

susceptibilă de faze sau etape care se 
autonomizează printr-un anumit grad de 
realizare a hotărârii infracţionale şi de 
periculozitate socială1. În diferite momente 
ale derulării sale, ea cunoaşte diferite forme, 
care se deosebesc una de alta, în raport de 
momentul în care se află sau la care s-a oprit 
desfăşurarea sa, moment care poate fi mai 
mult sau mai puţin apropiat de etapa finală a 
producerii urmărilor pe care legea le-a 
incriminat. 

Într-o opinie2, formele infracţiunii 
intenţionate (faptei incriminate) desemnează 
acele incriminări de fapte aflate pe o 
anumită treaptă de realizare a hotărârii 
infracţionale.  

Într-o altă opinie3, prin forme ale 
infracţiunii se înţeleg feluri sau variante ale 
aceleiaşi infracţiuni care se deosebesc între 
ele după stadiul în care se află sau la care s-
a oprit activitatea infracţională. 

În doctrina penală4, prin forme ale 
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Abstract: The study examines forms 
consumed offense, the offense actually used as a form 
type and the offense actually spent the form atypical 
variants of the same crimes that are distinguished by 
the state in which it is or where to stop criminal 
activity. 
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Introductory aspects 
Criminal activity is likely to be self-

sustaining phases or stages by achieving 
some degree of judgment and criminal social 
dangerousness10. At various points in the 
performance of its various known forms it, 
which are different from one another, in 
relation to the time they are or who have 
stopped deployment of it, the time that can 
be more or less close to the final stage of 
production consequences that the law has 
criminalized. 

In her opinion11, forms offense 
intended (by the offense) designate those 
facts criminality under a certain level of 
achievement criminal judgment. 

In another opinion12, the forms of the 
offense means dishes or variants of the same 
crimes that are distinguished by the state in 
which it is or where to stop criminal activity. 

The criminal doctrine13, through 
forms of crime forms means that they can 
have the phases of ongoing criminal activity. 
I agree with this view, according to which 
are recognized in the literature many forms 
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infracţiunii se înţeleg formele pe care 
acestea le poate avea în funcţie de fazele de 
desfăşurare a activităţii infracţionale. 
Achiesăm la această părere, în funcţie de 
care sunt recunoscute în literatura de 
specialitate atâtea forme de infracţiune câte 
faze are activitatea infracţională, existând 
astfel: actele pregătitoare, tentativa, fapta 
consumată, fapta epuizată.  

 
I.1. Formele infracţiunii 

intenţionate 
În raport cu etapele pe care le poate 

realiza iter criminis5, se pot distinge 
următoarele forme ale infracţiunii: forma 
actelor preparatorii; forma tentativei; forma 
faptului consumat; forma faptului epuizat. 

Din punct de vedere al etapelor de 
executare a laturii obiective, ştiinţa dreptului 
penal6 clasifică infracţiunile în: infracţiuni 
tip, corespunzătoare formei tipice sau de 
bază (faptul consumat); infracţiuni atipice, 
corespunzătoare formelor derivate (actul 
pregătitor, tentativa, faptul epuizat). 

Infracţiunile tip mai sunt denumite şi 
fapte consumate sau infracţiuni fapt 
consumat, iar celelalte infracţiuni: infracţiuni 
fapt preparat, infracţiuni fapt tentat şi 
infracţiuni fapt epuizat.  

În literatura de specialitate7, se arată 
că infracţiunea tip corespunde faptelor 
perfecte (infracţiunea fapt consumat), pe 
când infracţiunile derivate corespund, fie 
faptelor imperfecte (actele preparatorii, 
tentativa), fie mai mult decât perfecte 
(infracţiunea fapt epuizat). La rândul lor, 
faptele imperfecte sunt descendente, când se 
referă la etapele anterioare consumării sau 
ascendente, când se referă la faptul epuizat. 

 
I.2.  Infracţiunea consumată  
Infracţiunea consumată este acea 

formă de infracţiune, determinată de faza de 
desfăşurare a activităţii infracţionale, în care 
intenţia se materializează printr-o activitate 
care realizează întregul conţinut al 
infracţiunii. La infracţiunea consumată, se 
realizează o unitate deplină între elementul 

of crime has many phases criminal activity, 
thus there: preparatory acts, attempted, fait, 
deed exhausted. 

 
I.1. Forms intended offense  
In relation to the steps that you can 

achieve criminis iterations14, we can 
distinguish the following types of crime: as 
preparatory acts, attempted form, form being 
consumed, as being exhausted. 

In terms of execution stages objective 
side, the science of criminal law15 classifies 
offenses: criminal type, corresponding to the 
typical or basic (that consumed) offenses 
atypical forms corresponding derivatives 
(preparatory act, attempt, that exhausted). 

Type offenses are also called fait fait 
or crimes and other crimes: crimes actually 
prepared really tempted crimes and crimes 
actually exhausted. 

The literature16 shows that the type 
corresponds to the facts perfect crime 
(offense actually consumed), while 
corresponding derivative crimes or acts 
imperfect (preparatory acts, attempted), be 
less than perfect (actually depleted offense). 
In turn, the facts are imperfect downward 
when referring to earlier stages consumption 
or upward, when referring to the fact 
exhausted. 

 
I.2. Consumed offense 
Consummated offense is that of 

offense deployment phase caused by 
criminal activity, the intention is realized by 
performing an activity the entire contents of 
the offense. When consumed offense is 
achieved full unity between the objective and 
the subjective element of the crime content, 
meaning that the action and the 
consequences that occur are precisely the 
purpose of the criminal conduct of the entire 
crime. 

Consumed offense is the typical or 
perfect crime against deployment phases of 
criminal activity. It is the form of crime that 
has the highest degree of danger to the 
preparatory and tentative. Consumed offense 
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obiectiv şi cel subiectiv al conţinutului 
infracţiunii, în sensul că acţiunea şi urmările 
ce se produc reprezintă tocmai scopul 
urmărit de infractor prin desfăşurarea întregii 
activităţi infracţionale. 

Infracţiunea consumată reprezintă 
forma tipică sau perfectă a infracţiunii în 
raport cu fazele desfăşurării activităţii 
infracţionale. Ea este forma infracţiunii care 
are cel mai ridicat grad de periculozitate faţă 
de actele preparatorii şi tentativa. 
Infracţiunea consumată atrage întotdeauna  
răspunderea  penală. 

Infracţiunea se consideră săvârşită în 
forma consumată atunci când activitatea 
infracţională a dus la producerea 
rezultatului infracţional urmărit şi prezintă 
toate condiţiile cerute de lege pentru 
existenţa infracţiunii în configuraţia tipică a 
acesteia8.  

 
I.3. Infracţiunea fapt consumat 
În funcţie de felul activităţii 

infracţionale şi de conţinutul infracţiunilor, 
forma consumată a infracţiunii se prezintă în 
două modalităţi9: unele fapte sunt urmate în 
mod nemijlocit de un rezultat concret şi se 
numesc infracţiuni de rezultat (materiale, de 
daună); altele determină crearea unei stări de 
pericol, de primejdie pentru valorile apărate 
de lege şi se numesc infracţiuni de pericol 
(formale, de atitudine, de consumare 
anticipată, de consumare imediată).  

O infracţiune se consideră consumată 
în măsura în care se realizează conţinutul 
cuprins în legea penală. Infracţiunea 
consumată, în cazul infracţiunilor de rezultat, 
presupune executarea acţiunii şi producerea 
rezultatului respectiv. Sunt unele infracţiuni 
în al căror conţinut se prevede, pe lângă 
producerea unui prim rezultat, un alt rezultat, 
de cele mai multe ori mai grav decât primul, 
îndeosebi la infracţiunile calificate.  

În cazul infracţiunilor de pericol, 
infracţiunea se consideră consumată în 
momentul în care s-a realizat acţiunea sau 
inacţiunea incriminată, fără a se mai cere 
producerea unui rezultat, acesta 

always attract criminal liability. 
The offense shall be deemed 

committed when consumed as criminal 
activity resulted in the production outcome 
pursued criminal and present all the 
conditions required by law for the existence 
of crime in its typical configuration17. 

 
I.3. The offense actually consumed 
Depending on the type of criminal 

activity and crime content, consumed form 
of crime is presented in two ways18: some 
facts are followed directly by a concrete 
outcome and result are called crimes 
(materials, damage), others determined to 
create a state danger, distress values 
protected by law and are called crimes of 
threat (formal attitude, anticipated 
consumption for immediate consumption). 

An offense is considered consumed 
the extent in which the content contained in 
the criminal law. Consumed offense if the 
offenses result implies that enforcement 
action and result producing. There are some 
crimes whose content is provided, in addition 
to producing a first result, a different result, 
often more serious than the first, especially 
in qualifying offenses. 

Danger of offenses, the offense is 
considered consumed when the act or 
omission complained of was done without 
requiring the production of a result, it being 
understood that some form of social unrest, a 
state of danger. Criminal law does not, 
however, produce them explicitly. Example: 
a large proportion of crimes against national 
security. There are some crimes which the 
legislature has criminalized acts which, in 
fact, are only preparatory acts or acts of a 
criminal trial, or they are summarized as 
consumed. Example: the offense of assault 
(art. 160 Criminal Code), as consumption 
can include an attempt (attempt) to suppress 
or to affect the life or health of a person 
fulfilling an important activity for the state. 
Therefore, the offense is considered 
consumed when these goals were not 
realized, for various reasons beyond the 
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subînţelegându-se sub forma unei anumite 
tulburări sociale, a unei stări de pericol. 
Legea penală nu prevede, însă, producerea 
lor în mod expres. Exemplu: o mare parte a 
infracţiunilor contra siguranţei naţionale. 
Există unele infracţiuni prin care legiuitorul a 
incriminat fapte care, în fond, sunt numai 
acte de pregătire sau acte de încercare a unei 
infracţiuni, ori acestea sunt cuprinse în forma 
consumată. Exemplu: în cazul infracţiunii de 
atentat (art. 160 Cod penal), în forma 
consumată se poate include şi încercarea 
(tentativa) de a suprima viaţa ori de a afecta 
integritatea corporală sau sănătatea unei 
persoane care îndeplineşte o activitate 
importantă de stat. Aşadar, infracţiunea se 
consideră consumată şi atunci când aceste 
scopuri nu s-au realizat, din diferite motive, 
independente de voinţa făptuitorului. 

Tentativa unei infracţiuni se 
absoarbe în infracţiunea consumată. 

Determinarea momentului 
consumării infracţiunii, care înseamnă 
stabilirea datei săvârşirii infracţiunii, 
prezintă mare interes practic, deoarece toate 
formele anterioare sunt absorbite în forma 
consumată. Cunoaşterea momentului 
prezintă importanţă atât pentru determinarea 
legii penale aplicabile în raport cu timpul şi 
spaţiul, cât şi pentru incidenţa actelor de 
clemenţă sau  calcularea termenului de 
prescripţie.  

 
I.4. Infracţiunea fapt epuizat 

          Există unele infracţiuni care după 
momentul consumării cunosc urmări noi, fie 
datorită amplificării rezultatului iniţial, fie 
datorită continuării activităţii infracţionale. 
În astfel de cazuri, se distinge un moment al 
epuizării, al producerii ultimului rezultat 
care este diferit de momentul consumării 
infracţiunii. De aici, în doctrina  penală, se 
face distincţie între infracţiunea fapt 
consumat şi infracţiunea fapt epuizat. 

Infracţiunea fapt epuizat este şi ea o 
formă atipică de infracţiune, mai gravă decât 
cea tipică. 
 Infracţiunea fapt epuizat este posibilă 

control of the perpetrator. 
Attempt a criminal offense is 

absorbed in consumption. 
Determining when consuming 

offense, which means setting the date of the 
offense, has great practical interest, since all 
previous forms are absorbed as consumed. 
Knowing time is of importance both for 
determining the applicable criminal law in 
relation to time and space, as well as the 
incidence of acts of clemency or calculation 
of the limitation period. 

 
I.4. Consumed offense 
There are some crimes that after time 

consuming track meet us or to leverage the 
initial outcome, either because of continuing 
criminal activity. In such cases, stands a 
moment of exhaustion, of producing a result 
that is different from the last time consuming 
offense. Hence, the doctrine of penal 
distinction between crime and crime fait 
exhausted. 

The offense exhausted is also an 
atypical form of crime more serious than 
typical. 

The offense can exhausted offenses 
continuing, continued, progressive and 
usually. All these crimes occur, in addition to 
a moment of consumption, and a moment of 
exhaustion. 

Continuing offense is the offense of 
which the material element, consisting of an 
action or inaction is extended in time, 
naturally, even after the time of 
consummation, until the intervention of 
opposing forces, you are exhausted. 
Example: electricity theft, false 
imprisonment, abandonment of family, 
without undue escape. 

Throughout the conduct of the action 
takes place and a quantitative amplification 
result. Until exhaustion action is deemed not 
consumed completely, as it continued to 
produce effects subsequent consumption. 

For example, the crime of illegal 
deprivation of liberty (art. 189 Criminal 
Code) is consumed when the passive subject 
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la infracţiunile continui, continuate, 
progresive şi de obicei. La toate aceste 
infracţiuni apare, pe lângă un moment al 
consumării, şi un moment al epuizării. 
 Infracţiunea continuă este 
infracţiunea al cărei element material, 
constând dintr-o acţiune sau inacţiune se 
prelungeşte în timp, în mod natural, chiar 
după momentul consumării,  până la  
intervenţia unei forţe contrare, când se 
epuizează. Exemplu: furtul de energie 
electrică, lipsirea de libertate, abandonul de 
familie, absenţa nejustificată, evadarea.  

Pe tot parcursul desfăşurării acţiunii 
are loc şi o amplificare cantitativă a 
rezultatului. Până în momentul epuizării 
acţiunea este considerată că nu s-a consumat 
definitiv, deoarece a continuat să producă 
efecte subsecvente consumării.  

De pildă, infracţiunea de lipsire de 
libertate în mod ilegal (art. 189 Cod penal) 
se consumă în momentul în care subiectul 
pasiv este privat chiar câteva clipe de 
posibilitatea de a se mişca în mod liber; dacă 
acţiunea se prelungeşte în timp, adevărata 
consumare va avea loc în momentul în care 
aceasta a încetat, s-a epuizat, când 
subiectului pasiv i se redă libertatea. 

Prin infracţiune continuată se  
înţelege infracţiunea ce se realizează prin 
săvârşirea de către aceeaşi persoană, la 
intervale de timp diferite, însă în realizarea 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a unor 
acţiuni sau inacţiuni, care prezintă fiecare în 
parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni (art. 41 
alin. 2 Cod penal). Este vorba de executarea 
în etape a aceleiaşi infracţiuni. 

De pildă, cineva s-a hotărât să 
sustragă în mod eşalonat, timp de mai multe 
zile, bunuri aflate într-un depozit. În 
asemenea situaţie, va exista o infracţiune 
continuată de furt dacă făptuitorul, acţionând 
în baza aceleiaşi rezoluţii, a comis sustrageri 
repetate pe care le-a întrevăzut global când a 
luat hotărârea de a comite fapta. Infracţiunea 
se va epuiza atunci când subiectul activ nu 
mai comite nici un act component al 
activităţii infracţionale. 

is deprived even a moment of opportunity to 
move freely, if the action is prolonged in 
time, the real consumption will take place 
when it stopped, exhausted, the passive 
subject is playing freedom. 

Through continued offense means 
committing the offense which is done by the 
same person at different times, but in the 
same criminal achievement of certain actions 
or inactions, which each have their content 
the same offense (art. 41 par. 2 of the 
Criminal Code). It is the execution of the 
steps of the same offense. 

For example, someone decided to 
steal in stages for several days, goods in a 
warehouse. In such case there will be a 
continued crime of theft if the perpetrator, 
acting on the same resolution, repeated thefts 
committed he envisioned when he took 
overall decision to commit crime. The 
offense will run when the active subject not 
commit any criminal activity component. 

If progressive crime, after making a 
criminal offense called basic outcome 
amplifies itself so that raises the crime more 
serious, called progressive, which absorbs 
and basic facts. 

For example, the offense of causing 
death or injury collisions (art. 183 Criminal 
Code) incurred by the progressive 
amplification of the original track lighter 
striking feature or other violent crime (art. 
180 Criminal Code), which is absorbed in 
the content its. In this case, the subject will 
respond actively against the worst outcome, 
that from the moment of exhaustion, the 
amplification process of permanently ending 
the first result. 

Offenses usually material element 
comprises a plurality of documents, which 
considered self-reliant, not criminal, but by 
repeating the offense a number of times, 
getting to be a habit or occupation of the 
perpetrator become crime. Offenses are 
usually: begging, vagrancy, prostitution etc.  

For example, the offense of begging 
(art. 326 Criminal Code) are consumed when 
calling public charity acts get to be a habit 
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În cazul infracţiunilor progresive, 
după ce se realizează conţinutul unei 
infracţiuni, denumite de bază, rezultatul 
acesteia se amplifică de la sine în aşa fel 
încât dă naştere unei alte infracţiuni, mai 
grave, denumită progresivă, în care se 
absoarbe şi fapta de bază. 

De pildă, infracţiunea de loviri sau 
vătămări cauzatoare de moarte (art. 183 Cod 
penal) ia naştere prin amplificarea 
progresivă a unei urmări iniţiale mai uşoare, 
caracteristică infracţiunii de lovire sau alte 
violenţe (art. 180 Cod penal) şi care se 
absoarbe în conţinutul său. În acest caz, 
subiectul activ va răspunde în raport cu 
rezultatul cel mai grav, acela din momentul 
epuizării, în care procesul de amplificare a 
primului rezultat se încheie definitiv. 

La infracţiunile de obicei, elementul 
material este alcătuit dintr-o pluralitate de 
acte, care, considerate de-sine-stătătoare, nu 
au caracter penal, dar, prin repetare faptei de 
un număr de ori, ajungând să reprezinte o 
obişnuinţă sau îndeletnicire a făptuitorului, 
devin infracţiune. Sunt infracţiuni de obicei: 
cerşetoria, vagabondajul, prostituţia etc. De 
pildă, infracţiunea de cerşetorie (art. 326 
Cod penal) se consumă când actele de 
apelare la mila publicului ajung să constituie 
o obişnuinţă şi se epuizează când activitatea 
infracţională, prelungită după momentul 
consumativ, a luat sfârşit. 

Ceea ce caracterizează aceste 
infracţiuni este faptul că momentul epuizării 
este important, întrucât în raport cu acesta 
sunt incidente unele instituţii de drept penal 
cum ar fi: aplicarea legii penale în timp, 
incidenţa actelor de clemenţă, calcularea 
termenelor de prescripţie. 

 
Concluzii 
În reflectarea diversităţii formelor 

infracţionale de desfăşurare a infracţiunii 
intenţionate pe traseul lui iter criminis se 
utilizează diferite concepte ale formelor 
infracţiunii, pentru a deosebi în planul 
executării propriu-zise, infracţiunea fapt 
consumat de infracţiunea fapt epuizat, ca 

and exhausted when criminal activity 
extended as time consuming over. 

What characterizes these crimes is 
that when exhaustion is important because it 
is relative to some institutions criminal 
incidents such as criminal law enforcement 
while the incidence of acts of clemency, 
calculating limitation periods. 

 
 
Conclusions 
In reflection of the diversity of the 

offense intentional criminal conduct on his 
route iter criminis forms using different 
concepts of the offense, to distinguish the 
actual execution plan, the offense consumed 
offense exhausted, the main points of the 
criminal execution by means of specific 
configuration. 
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principale momente ale execuţiei 
infracţionale cu modalităţi de configurare 
specifice. 
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