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ROBBER VERSUS THEFT THE OLD AND NEW CRIMINAL CODE
Ivan ANANE, Associate professor PhD
’’Ovidius’’ University of Constanța
Summary: Between robbery and crime of theft are closely connected, that given the very
definition of robbery as theft committed by the use of violence or threats or by putting the victim
unconscious or helpless to defend and theft followed by the use such means for keeping stolen
property or to remove traces of the crime or because the perpetrator to secure the escape.
Differences appear to penalties that apply in the Old Penal Code, robbery is punishable by
imprisonment from 3 to 18, and the new Penal Code from 2 to 7 years and deprivation of
certain rights. We find lesser penalties in case of theft, criminal law that both the old and the
new criminal legislation, consists of taking a movable possession or detention of another
without his consent and the purpose of it himself unjustly. In the old criminal law punishment
is imprisonment from 1 to 12 years, and the current penal legislation the penalty dropped
drastically, the imprisonment from 6 months to 3 years or a fine. The new Penal Code, the
notion of reconciliation occurs in other cases of theft, not only just theft of a prior complaint
as foreseen in the old Penal Code.
Keywords: robbery, theft, circumstances, Old Penal Code, new Penal Code.
Vechiul Cod Penal și Noul Cod Penal definesc tâlhăria ca fiind furtul săvârșit prin
întrebuințarea de violențe sau amenințări sau prin punerea victimei în stare de inconștiență sau
neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru
păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul săși asigure scăparea.
Diferențele apar la pedepsele care se aplică, în Vechiul Cod Penal, tâlhăria fiind pedepsită cu
închisoarea de la 3 la 18 ani, iar în Noul Cod Penal de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.
În Vechiul Cod penal pedeapsa era mai severă, marja de pedeapsă de la 3 ani la 18 ani
era foarte mare, de 15 ani, instanța putând să aleagă o pedeapsă între cele două limite, pentru
aceeași infracțiune, astfel că unele instanțe au mers spre minimul pedesei adică 3 ani iar alte
instanțe au mers spre maximul pedesei adică 18 ani, în schimb în Noul Cod penal deși pedeapsa
este mai blândă, marja de pedeapsă fiind de la 2 ani la 7 ani este mai mică, de 5 ani, astfel că
unele instanțe merg spre minimul pedesei adică 2 ani iar alte instanțe merg spre maximul
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pedesei adică 7 ani, totuși, din punctul nostru de vedere, marja de pedeapsă în prezent este
destul de mare dând dreptul la interpretări subiective din parte organelor judiciare.
Tâlhăria calificată în Vechiul Cod Penal, era săvârșită în următoarele împrejurări:
- de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
- în timpul nopții;
- într-un loc public sau într-un mijloc de transport;
- de două sau mai multe persoane împreună;
- de o persoană având asupra sa o armă, o substanță narcotică sau paralizantă;
- într-o locuință sau în dependințe ale acesteia;
- în timpul unei calamități;
- a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei.
În Codul Penal actual, tâlhăria calificată poate fi săvârșită în următoarele împrejurări:
- prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante;
- prin simularea de calități oficiale;
- de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
- în timpul nopții;
- într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;
- prin violarea de domiciliu sau sediu profesional;
- a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei;
- în scopul sustragerii de țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte
produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane
cisternă;
- în scopul sustragerii de componente ale sistemelor de irigații;
- în scopul sustragerii de componente ale rețelelor electrice;
- în scopul sustragerii unui dispozitiv ori unui sistem de semnalizare, alarmare ori alertare
în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;
- în scopul sustragerii unui mijloc de transport sau oricărui alt mijloc de intervenție la
incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;
- în scopul sustragerii instalațiilor de siguranță și dirijarea traficului feroviar, rutier,
aerian și componente ale acestuia, precum și componente ale mijloacelor de transport
aferente;
- în scopul sustragerii de bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța
traficului și a persoanelor pe drumurile publice;
- în scopul sustragerii de cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații,
radiocomunicații, precum și componente de comunicații.
Observăm faptul că în vechea legislație tâlhăria calificată era prevăzută într-un număr mai
redus de împrejurări – 8, iar în actuala legislație tâlhăria calificată este prevăzută într-un număr
mai mare de împrejurări – 15, acoperind într-o mai mare masură împrejurările în care poate fi
săvârșită infracțiunea de tâlhărie calificată.
În vechea legislație penală, tâlhăria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca
urmare moartea victimei, se pedepsea cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor
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drepturi, iar în actuala legislație penală se prevede că atunci când a avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este mult mai redusă, fiind închisoare de la 7 la 18 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
În Vechiul Cod penal pedeapsa era mai severă pentru tâlhăria care a produs consecințe
deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei, marja de pedeapsă de la 15 ani la 25
ani era mare, de 10 ani, instanța putând să aleagă o pedeapsă între cele două limite, pentru
aceeași infracțiune, astfel că unele instanțe au mers spre minimul pedesei adică 15 ani iar alte
instanțe au mers spre maximul pedesei adică 25 ani, în schimb în Noul Cod penal deși pedeapsa
este mai blândă, marja de pedeapsă fiind de la 7 ani la 18 ani este mai mare, de 11 ani, astfel
că unele instanțe merg spre minimul pedesei adică 7 ani iar alte instanțe merg spre maximul
pedesei adică 18 ani, și aici din punctul nostru de vedere, marja de pedeapsă, în prezent, este
destul de mare dând dreptul la interpretări subiective din parte organelor judiciare.
Pedepse mai mici regăsim și în cazul furtului, care atât în legislația penală veche, cât și
în legislația penală nouă, constă în luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără
consimțământul acestuia în scopul de a și-l însuși pe nedrept.
În vechea legislație penală pedeapsa fiind închisoarea de la 1 la 12 ani, iar în actuala
legislație penală această pedeapsă a scăzut în mod drastic, fiind închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă. În acest sens, ne punem întrebarea, pe bună dreptate, dacă autorul unei
infracțiuni de furt poate fi pedepsit doar cu o amendă penală.
În Vechiul Cod penal pedeapsa era mai severă pentru infracțiunea de furt, marja de
pedeapsă de la 1 ani la 12 ani era foarte mare, de 11 ani, instanța putând să aleagă o pedeapsă
între cele două limite, pentru aceeași infracțiune, astfel că unele instanțe au mers spre minimul
pedesei adică 1 an iar alte instanțe au mers spre maximul pedesei adică 12 ani, în schimb în
Noul Cod penal deși pedeapsa este mai blândă, marja de pedeapsă fiind de la 6 luni la 3 ani sau
amendă este mai mică, de 2,6 ani sau deloc în cazul amenzii, astfel că unele instanțe aplică
amenda sau merg spre minimul pedesei 6 luni iar alte instanțe merg spre maximul pedesei adică
3 ani, totuși, din punctul nostru de vedere, marja de pedeapsă în prezent este destul de mare
dând dreptul la interpretări subiective din parte organelor judiciare.
Considerăm că pedepsele prevăzute în actuala legislație penală în ceea ce privește furtul
sunt foarte mici, ceea ce în practica judiciară a reliefat faptul că autorii infracțiunilor de furt nu
au nici cea mai mică jenă în a comite acest gen de infracțiune prin prisma faptului că într-un
final, acest autor va fi sancționat cu o pedeapsă cu închisoarea foarte mică sau cu amendă
penală.
În ceea ce privește furtul calificat, Vechiul Cod Penal prevedea următoarele împrejurări:
- de două sau mai multe persoane împreună;
- de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică;
- de către o persoană mascată, deghizată sau travestită;
- asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se apăra;
- într-un loc public;
- într-un mijloc de transport în comun;
- în timpul nopții;
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în timpul unei calamități;
prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei
chei mincinoase;
- un bun care face parte din patrimoniul cultural;
- un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare;
- țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau
gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane cisternă;
- componente ale sistemului de irigații;
- componente ale sistemelor electrice;
- un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau
alte situații de urgență publică;
- un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de
cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;
- instalații de siguranță și dirijarea traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente
ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente;
- bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe
drumurile publice;
- cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și
componente de comunicații.
În Noul Cod Penal, furtul calificat poate fi săvârșit în următoarele împrejurări:
- într-un mijloc de transport în comun;
- în timpul nopții;
- de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
- prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau a unei
chei mincinoase;
- prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere;
- asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;
- prin violare de domiciliu sau sediu profesional;
- de o persoană având asupra sa o armă;
- țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau
gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane cisternă;
- componente ale sistemului de irigații;
- componente ale sistemelor electrice;
- un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau
alte situații de urgență publică;
- un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de
cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;
- instalații de siguranță și dirijarea traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente
ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente;
- bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe
drumurile publice;
-
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cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și
componente de comunicații.
Observăm faptul că în vechea legislație furtul calificat era prevăzut într-un număr mai mare
de împrejurări – 19, iar în actuala legislație furtul calificat este prevăzut într-un număr mai mic
de împrejurări – 16, acoperind într-o mai mică masură împrejurările în care poate fi săvârșită
infracțiunea de furt calificat.
Și în cazul furtului calificat, pedepsele sunt mult diminuate, în Noul Cod Penal față de
Vechiul Cod Penal, deși toate împrejurările indicate mai sus au de multe ori consecințe grave
sau foarte grave.
Prin enumerarea împrejurărilor în care pot fi produse atât tâlhăria, cât și furtul, încercăm să
atragem atenția legiuitorului cu privire la faptul că aceste infracțiuni contra patrimoniului pot
duce uneori la situații limită atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice
- părți vătămate.
În cazul comiterii unei tâlhării într-o bancă comercială de patru autori mascați și înarmați
și care au sustras prin amenințare cu pistoalele suma de 3 000 000 de lei din caseria băncii,
aceștia nu au putut fi identificați în primă fază, datorită faptului că purtau cagule și purtau
mănuși. După comiterea tâlhăriei au fugit din zonă printr-o străduță lăturalnică. Autorii au fost
identificați ulterior și au primit o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani, conform Noului Cod
Penal. În opinia noastră, având în vedere impactul social asupra populației din zonă, cât și
trauma psihică suferită de către angajații băncii la data săvârșirii infracțiunii, considerăm că
pedeapsa este prea blândă și ar fi trebuit aplicată pedeapsa prevăzută în Vechiul Cod Penal,
adică de la 7 la 20 de ani.
În cazul smulgerii de cercei sau lănțișoare, considerăm că ar trebui să se facă o distincție
între smulgerea acestor obiecte de la un major și smulgerea acestor obiecte de la un minor,
întrucât minorul poate suferi o traumă psihică care îl poate marca pentru tot restul vieții, astfel
că pedeapsa în cazul smulgerii de aceste obiecte la minori ar trebui să fie mult mai mare pentru
autorul sau autorii infracțiunii.
În același context, considerăm că sustragerea unui telefon mobil din mâna unei persoane
nu poate fi încadrată ca fiind o infracțiune de tâlhărie, ci ar trebui încadrată ca fiind o infracțiune
de furt. În acest sens, trebuie să facem diferența între noțiunile de „smulgere” a unui telefon
mobil și noțiunea de „sustragere” a unui telefon mobil, în acest caz, neputându-se aplica
pedeapsa prevăzută în cazul infracțiunii de tâlhărie, ci pedeapsa prevăzută în cazul infracțiunii
de furt.
De menționat este faptul că, atât în cazul infracțiunii de tâlhărie, cât și în cazul infracțiunii
de furt, organul judiciar, după primirea sesizării persoanei vătămate, efectuează cercetarea la
fața locului, întocmește schița locului faptei, iar specialistul criminalist efectuează fotografii
judiciare care ulterior sunt transpuse într-o planșă fotografică. În acest sens, se încheie un
proces verbal de cercetare la fața locului care este semnat de către toți cei care participă la
efectuarea acestei activități: organ judiciar, specialist criminalist, persoană vătămată, martori
asistenți, etc.
-
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În Noul Cod Penal, apare ca element de noutate împăcarea care înlătură răspunderea penală,
în cazul infracțiunii de furt și în cazul anumitor împrejurări la infracțiunea de furt calificat,
precum și în cazul furtului în scop de folosință, acest lucru fiind prevăzut în Vechiul Cod Penal
doar în cazul unor furturi la plângere prealabilă.
Concluzii: Între infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de furt există o strânsă legătură, aceasta
reieșind din însăși definiția tâlhăriei ca fiind furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau
amenințări sau prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum
și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau
pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea. În cazul
tâlhăriei și furtului prevăzute de Vechiul Cod Penal se aplicau pedepse mult mai mari, față de
actualul Cod Penal, când pedepsele sunt mult mai mici. În Noul Cod Penal, apare noțiunea de
împăcare și în alte cazuri de furt, nu numai doar în cazul furturilor de plângere prealabilă cum
era prevăzut în Vechiul Cod penal.
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