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REZUMAT 
În concepţia legii penale române, instituţiile juridico-penale şi reglementările corespunzătoare acestora se grupează în 

jurul a trei realităţi fundamentale, şi anume: fapta penală, făptuitorul şi constrângerea juridică. Primei realităţi îi 
corespunde instituţia infracţiunii şi reglementările referitoare la infracţiune, celei de-a doua îi corespunde instituţia 

răspunderii penale, iar celei de-a treia, instituţia pedepsei, fiecare cu reglementările corespunzătoare.  

În opinia noastră, deci, starea de ebrietate poate fi nu numai un factor atenuat al pedepsei, ci şi o cauză care ar exclude 

vinovăţia, iar în consecinţă, şi răspunderea penală. Din aceste considerente, sintagma “se iau în considerare la aplicarea 

pedepsei”, sintagmă cuprinsă în art. 24 Cod penal al RM şi art. 29 Cod Pen Român - Intoxicaţia - Nu este imputabilă fapta 

prevăzută de legea penală, săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de 

acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau alte substanţe 

psihoactive.. al Republicii Moldova prin care este reglementată starea de ebrietate în legea penală (ca circumstanţă), ar 

trebui înlocuită cu sintagma “se iau în considerare la tragerea la răspundere penală şi/sau la stabilirea pedepsei”. Starea 

de ebrietate ar fi astfel reglementată în legea penală a Republicii Moldova şi ca o cauză de înlăturare a caracterului penal, 

fiind o cauză care exclude vinovăţia. 
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SUMMARY 

According to the Romanian criminal law, the juridical-criminal institutions and their corresponding regulations are 

grouped around three fundamental realities, namely: the criminal act, the perpetrator and the legal constraint. The first 

reality corresponds to the institution of the crime and the regulations related to the crime, the second corresponds to the 
institution of criminal liability, and to the third, the institution of punishment, each with the corresponding regulations. 
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In our opinion, therefore, drunkenness can be not only a mitigating factor of punishment, but also a cause that would 

exclude guilt, and consequently, criminal liability. For these reasons, the phrase "shall be taken into account when 

applying the sentence", a phrase contained in art. 24 Criminal Code of the Republic of Moldova and art. 29 of the 

Romanian Penal Code - Poisoning - The act provided by the criminal law, committed by the person who, at the time of 

committing it, could not be aware of his actions or inactions, or could not control them, due to involuntary poisoning, is 

not imputable with alcohol or other psychoactive substances. The state of intoxication would thus be regulated in the 

criminal law of the Republic of Moldova and as a cause of removal of the criminal character, being a cause that excludes 

guilt. 
Key words: alcoholism, drug addiction, addiction,  pathology, mental disorder, etc. 

 

Inroducere. Spre deosebire de dispoziţiile legii penale române, Codul Penal al Republicii Moldova nu menţionează 

printre cazurile de înlăturare a caracterului penal al faptei şi starea de ebrietate. Or, pot exista şi situaţii când starea de 

ebrietate care a însoţit săvârşirea infracţiunii a fost provocată de nişte substanţe administrate persoanei fără ştirea sau 

consimţământul acesteia, fie chiar prin constrângere, cu aplicarea violenţei. În astfel de cazuri, persoane nu numai că nu 

doreşte sau nu conştientizează că va ajunge în stare de ebrietate, ci nici nu prevede şi nici nu trebuie să prevadă efectul 

lor (datorită faptului că substanţele i se administrează prin înşelăciune); alteori, faţă de ea se aplică violenţa în scopul 

consumării substanţelor menţionate. În asemenea cazuri trebuie să se excludă vinovăţia, iar ca rezultat, şi răspunderea 

penală. Astfel de cauze ale stării de ebrietate ar trebui să fie menţionate expres în Codul Penal al Republicii Moldova ca 

exculpatorii de răspundere penală [7]. 

Dar, paralel cu reglementările care privesc fiecare din instituţiile juridico-penale menţionate şi cu prevederea efectelor 
juridice pe care acestea le produc, legea penală conţine şi dispoziţii referitoare la modalităţile în care instituţiile juridico-

penale de mai sus încetează să-şi mai producă efectele. Sub acest aspect, instituţiei infracţiunii îi vor corespunde 

dispoziţiile privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, instituţiei răspunderii penale îi vor corespunde 

dispoziţiile privind cauzele care înlătură răspunderea penală şi consecinţele condamnării, iar instituţiei pedepsei îi vor 

corespunde dispoziţiile privind cauzele care înlătură pedeapsa [1]. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 Cod Pen Român – Intoxicaţia - Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea 

penală, săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile 

sale, ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau alte substanţe psihoactive.Intoxicaţia: - 

"Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu 

putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare 

cu alcool sau alte substanţe psihoactive". Aşadar, din Codul Penal al României, nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voinţa 

sa, în stare de beţie completă produsă de alcool sau alte substanţe. Potrivit art. 29 Cod Pen Român, starea de beţie voluntară 

completă produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o 

circumstanţă atenuantă sau agravantă. După cum rezultă din cele ce preced, starea de beţie poate constitui în anumite 

împrejurări o cauză de excludere a răspunderii penale, iar în altele o cauză de atenuare sau agravare a sancţiunii [10]. 

Metodele de cercetare. Pentru atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor propuse am recurs la metoda analizei şi 

sintezei informaţiei la temă selectate din literatura de specialitate şi deasemenea au fost folosite şi metodele: metoda 

istorică şi sistematică, metoda juridică comparativă. Analiza practicii judiciare reprezintă de asemeni o sursă importantă 

în desfăşurarea cercetării ştiinţifice a intoxicaţiei involuntare cu alcool sau alte substanţe psiho-active.  

În procesul de studiere au fost utilizate lucrările ştiinţifice ale savanţilor din România, Federaţia Rusă, Republica 

Moldova. Importanţă la elaborarea acestei lucrări a avut baza normativă ce cuprinde actele legislative naţionale: 
Constituţia Republicii Moldova, Codul Familiei al Republicii Moldova. 

Rezultate obţinute şi discuţii:  

Beţia este o stare psiho-fizică anormală în care se găseşte o persoană, datorită efectelor pe care le au asupra 

organismului său şi asupra facultăţilor sale mintale anumite substanţe excitante sau narcotice consumate de acea persoană 

ori introduse în corpul său. Cea mai frecventă formă de beţie este beţia alcoolică sau intoxicaţia etilică. Se cunoaşte însă 

şi aşa-numita beţie rece, produsă prin consumul de stupefiante (opiu, morfină, heroină, haşiş, cocaină etc.). 

Prin acţiunea lor asupra organismului şi asupra facultăţilor psihice ale persoanei care le consumă, aceste substanţe 

ebriante provoacă devieri specifice de la starea psihofizică normală a persoanei. Astfel de devieri conduc la diminuarea, 

uneori până la anihilare, a capacităţii psihofizice a persoanei de a-şi da seama sau de a fi stăpână pe acţiunile sau inacţiunile 

pe care le săvârşeşte în această stare. De aceea, în reglementarea răspunderii penale a persoanei trebuie să se ţină seama 

de influenţa pe care starea de beţie, oricare ar fi natura şi cauzele acesteia, o poate avea asupra capacităţii psihofizice şi 

deci asupra răspunderii persoanei în dreptul penal [5]. 
Interesând capacitatea psiho-fizică a persoanei starea de beţie influenţează răspunderea penală a acesteia în cazul 

săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, în această stare. Influenţa stării de beţie asupra răspunderii penale este 

diferită după felul în care aceasta este realizată şi după gradul de intoxicare [9]. 

Pentru determinarea cât mai exactă a influenţei pe care starea de beţie o poate avea asupra răspunderii penale, în ştiinţa 

dreptului penal se face distincţie între mai multe feluri de beţie, ţinându-se seama de atitudinea psihică a persoanei în 

cauză faţă de provocarea stării de ebrietate, de gradul de beţie, de frecvenţa cu care o persoană îşi provoacă starea de 

ebrietate etc. Astfel, după atitudinea persoanei faţă de provocarea stării de beţie, se face distincţie între beţia accidentală 

(fortuită), provocată independent de voinţa persoanei în cauză, şi beţia voluntară. Beţia voluntară poate fi la rândul său 

simplă, când este produsă fără ca persoana să aibă intenţia de a se îmbăta, şi preordinată, când persoana şi-a provocat 
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anume starea de beţie în vederea săvârşirii unei infracţiuni. De asemenea, beţia voluntară poate fi ocazională, când o 

persoană consumă întâmplător băuturi alcoolice, sau cronică, atunci când apare ca o stare permanentă, o obişnuinţă. 

După gradul de intoxicaţie, beţia poate fi completă, când se ajunge la cvasiparalizarea completă a energiei fizice şi a 

facultăţilor psihice, ori incompletă, când procesul de intoxicare se află în faze incipiente, determinând o slăbire a 

capacităţii de autocontrol şi autodirijare a notelor de conduită. 

Starea de beţie, oricare ar fi forma ei, influenţând asupra facultăţilor psihofizice ale persoanei şi, prin aceasta, asupra 

capacităţii ei de a-şi da seama şi de a fi stăpână pe faptele sale săvârşite în această stare, este firesc ca ea să influenţeze şi 

asupra răspunderii penale pentru aceste fapte. Într-adevăr, legea penală prevede dispoziţii speciale cu privire la influenţa 
stării de beţie asupra răspunderii penale. În reglementarea acestei influenţe, legea face distincţie între starea de beţie şi 

starea de iresponsabilitate provenită din starea de beţie care a îmbrăcat forme psihopatice. 

Legea penală face deosebire între împrejurarea “stării de beţie” în care s-a putut afla persoana care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală şi starea de iresponsabilitate provenită din beţia ajunsă la forme psihopatice. Despre starea de 

beţie ca o împrejurare care însoţeşte săvârşirea faptei se ocupă dispoziţiile art. 49 C.Pen., în timp ce iresponsabilitatea 

decurgând din formele psihopatice ale beţiei intră în prevederile dispoziţiei din art. 48. La starea de iresponsabilitate 

aspectul principal îl constituie lipsa capacităţii psihice a făptuitorului în momentul săvârşirii faptei, iar sursa acestei 

incapacităţi este un aspect adiacent; la împrejurarea stării de beţie ceea ce interesează în primul rând este felul stării de 

beţie (accidentală sau voluntară), iar măsura în care această stare a acţionat asupra capacităţii psihice a făptuitorului 

constituie aspectul adiacent [4]. 

Vorbind despre condiţii ale beţiei accidentale ca una dintre formele beţiei, singura care are ca efect înlăturarea 

caracterului penal al faptei săvârşite sub influenta ei este beţia accidentală completă [8]. Într-adevăr, potrivit dispoziţiei 
din art. 29 Cod Pen Român, “nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, în momentul 

săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa, în stare de beţie completă produsă de alcool 

sau de alte substanţe”.  

Este posibil ca o persoană să se îmbete involuntar, lucrând într-un mediu cu substanţe alcoolice, ori să fie silită prin 

forţă să îngurgiteze alcool sau alte substanţe şi pierzându-şi uzul raţiunii, să comită fapte prevăzute de legea penală [12]. 

Acţiunea exercitată de diferiţi ebrianţi (alcool, stupefiante) asupra organismului şi asupra facultăţilor psihice ale omului, 

determină anumite deviaţii de la starea psihofizică normală, deviaţii care relevă existenţa stării de beţie (de ebrietate). 

Din prevederile legale enunţate rezultă că pentru a fi în prezenţa beţiei, cauză care înlătură caracterul penal al faptei, 

trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

A) făptuitorul să se fi găsit în momentul sau, eventual, în tot timpul săvârşirii faptei, în stare de beţie produsă de alcool 

ori de alte substanţe. Dacă starea de beţie nu a existat în momentul sau în timpul săvârşirii faptei, ci anterior sau posterior 
acestuia, condiţia nu este îndeplinită; 

B) starea de beţie să fi fost accidentală, adică provocată independent de voinţa făptuitorului, în condiţiile examinate; 

C) starea de beţie să fi fost completă, deci făptuitorul să fi fost lipsit de posibilitatea de a-şi da seama de fapta sa; 

D) fapta săvârşită în stare de beţie să fie o faptă prevăzută de legea penală. Deşi aflată în stare de beţie completă, 

persoana poate săvârşi totuşi unele infracţiuni de inacţiune, divulgări de secrete, ultraj contra bunelor moravuri etc. 

A) În momentul săvârşirii faptei, făptuitorul să se fi găsit în stare de beţie produsă prin alcool ori alte substanţe. 

Prevederea acestei condiţii este firească pentru că numai săvârşirea faptei sub influenţa nemijlocită a unei stări de beţie 

completă şi accidentală atrage constatarea că persoana acţionând fără capacitatea de a înţelege şi a voi faptele sale a lucrat 

cu nevinovăţie. Tot firesc este, desigur, ca această condiţie să nu fie realizată în cazurile în care starea de beţie deşi 

concomitentă cu fapta, a încetat mai înainte ca făptuitorul să fi curmat sau isprăvit activitatea infracţională [2]. Cu atât 

mai mult nu ne vom afla în ipoteza aplicării art. 49 alin. 1 din Codul penal, atunci când starea de beţie s-a manifestat 
anterior sau posterior timpului în care s-a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. 

Sursa stării de beţie poate fi – aşa cum am arătat mai înainte – alcoolul sau orice altă substanţă care induce starea de 

beţie. Nu interesează modul în care s-a produs acţiunea de aducere în stare de beţie a făptuitorului – prin ingurgitare, 

injectare, inhalare, etc. – nici timpul (ziua, noaptea, vara, iarna etc.) sau circumstanţele (în timpul serviciului, în timpul 

unei calamităţi etc.). 

Prin expresia “în momentul săvârşirii faptei” se înţelege timpul sau durata de timp în care au loc actele de executare 

a faptei. În oricare din formele de beţie cu relevanţă penală, aplicarea prevederilor art. 49 din Codul Penal al României. 

are loc numai dacă agentul s-a găsit în starea respectivă în momentul săvârşirii faptei, adică în perioada în care a săvârşit 

actele de executare ale infracţiunii. 

Dacă săvârşirea infracţiunii s-a prelungit în timp, dar starea de beţie a existat numai într-o anumită perioadă a acestui 

interval, nu va putea fi înlăturat caracterul penal al faptei. Chiar dacă este vorba de o stare de beţie accidentală completă 

în momentul săvârşirii unuia sau unora dintre actele materiale ale infracţiunii continuate, aceasta nu poate determina 
ruperea unităţii legale a infracţiunii şi autonomizarea acelui sau acelor acte materiale, instanţa având posibilitatea de a 

ţine seama de această situaţie de fapt la individualizarea pedepsei, atunci când hotărăşte asupra naturii pedepsei ce 

urmează a fi aplicate (în cazul în care legea prevede pedepse alternative) ori când statuează asupra pedepsei concrete, 

între maximul şi minimul prevăzut de norma juridică respectivă [3]. 

În cazul faptelor omisive, constând în inacţiuni, îndeplinirea condiţiei se raportează la întreaga perioadă pe a cărei 

durată făptuitorul avea obligaţia de a face ceea ce legea ordonă. În cazul concursului de infracţiuni, verificarea existenţei 

stării de beţie trebuie să se facă în raport cu momentul săvârşirii fiecăreia dintre infracţiunile concrete, urmând a se dispune 

înlăturarea caracterului penal al faptei pentru toate infracţiunile aflate în concurs ori numai pentru una sau unele dintre 

acestea. Desigur, dacă această condiţie nu este îndeplinită în raport cu niciuna din fapte, nu vor opera prevederile art. 49 
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C.Pen. Tot astfel, dacă starea de beţie este anterioară sau ulterioară săvârşirii faptei. 

Astfel, dacă făptuitorul a turnat otravă în mâncarea sau băutura pe care victima a consumat-o, fără a fi în stare de 

ebrietate, dar ajunge în stare de beţie accidentală completă ulterior, în momentul în care victima consumă băutura sau 

mâncarea respectivă, starea de beţie este irelevantă, deoarece nu există o legătură de cauzalitate între faptă şi starea de 

beţie, aceasta din urmă fiind posterioară momentului punerii în executare a hotărârii de a săvârşi fapta. Dacă făptuitorul 

a consumat băuturi alcoolice după săvârşirea infracţiunii, în scopul de a induce în eroare organele judiciare – încercând 

prin aceasta a i se atenua răspunderea –, o atare împrejurare poate constitui un element agravant de care se va ţine seama 

la efectuarea operaţiei de individualizare a pedepsei [10]. 
B) Starea de beţie în care se găsea făptuitorul să fie accidentală, involuntară, fortuită. 

Starea de beţie trebuie să fie accidentală, deoarece numai în acest caz va constitui o cauză care face ca fapta să nu fie 

infracţiune; adică, să se producă independent de voinţa persoanei care a ajuns în această stare, fiind consecinţa unei 

întâmplări, accidentalităţi sau a faptului că persoana este silită să consume băutura alcoolică sau altă substanţă. În acest 

sens, în practica judiciară s-a decis că starea de beţie patologică, susceptibilă să înlăture caracterul penal al faptei, trebuie 

să fie rezultatul unui consum involuntar de alcool. Dacă consumul de alcool este voluntar, atunci va subzista răspunderea 

penală a inculpatului [11]. 

În cazul beţiei prevăzute în art. 29 Cod Pen Român este necesar ca starea de beţie să se producă independent de orice 

amestec al voinţei făptuitorului în producerea acesteia. Făptuitorul nu numai că nu a voit să se îmbete, dar nici măcar nu 

a putut bănui că ar fi posibil să ajungă într-o asemenea stare. Accidentalitatea beţiei se raportează întotdeauna la voinţa 

persoanei care a ajuns în această stare, mai precis la neintervenţia acestei voinţe în producerea acelei stări. În această 

situaţie se află, de exemplu, bolnavul care ajunge în stare de ebrietate ca urmare a administrării unui medicament care 
conţine un ebriant, sau un muncitor care lucrează într-o fabrică de spirt şi care inhalează aburii de alcool devenind în stare 

de ebrietate accidentală completă. 

Prin această condiţie – care este din cele mai importante sub aspectul evidenţierii lipsei de vinovăţie a făptuitorului – 

se înţelege starea de beţie cauzată în împrejurări independente de voinţa sa. Potrivit acestei condiţii se cere ca făptuitorul 

să nu fi voit să ajungă în stare de beţie, neprevăzând posibilitatea survenirii ei, dar să fi ajuns în această stare datorită 

intervenţiei unei împrejurări accidentale, fortuite şi care să fi acţionat peste voinţa sa. Este, aşa cum am mai arătat, cazul 

tipic al persoanelor care se îmbată datorită acţiunii fortuite a unor substanţe ebriante (ca de pildă, îmbătarea cu vapori de 

alcool emanaţi accidental într-o distilerie) sau constrângerii irezistibile venite de la alte persoane (îmbătarea cuiva prin 

constrângere). 

Condiţia unei beţii accidentale nu se va realiza dacă făptuitorul a prevăzut dinainte posibilitatea îmbătării sale şi a 

acceptat-o în mod conştient ori a sperat în mod uşuratic că ea nu se va produce şi nici atunci când a avut posibilitatea 
evitării intoxicării cu alcool sau alte substanţe şi nu a luat toate măsurile pentru a preîntâmpina sau anihila influenţa 

acestora [2]. Dimpotrivă, în aceste cazuri făptuitorul va răspunde pentru fapta săvârşită în formă de vinovăţie a culpei 

(nesocotinţă, neglijenţă sau uşurinţă) dacă legea sancţionează fapta respectivă atunci când este comisă din culpă (cele mai 

multe infracţiuni prevăzute de legea penală săvârşindu-se cu intenţie şi numai unele din culpă). 

C) Starea de beţie să fi fost completă. Beţia completă se manifestă printr-o paralizare a energiei musculare şi 

întunecarea tuturor funcţiilor intelectuale. Într-o asemenea stare consideră legiuitorul că trebuie să se comită fapta 

prevăzută de legea penală pentru ca subiectul să fie apărat de răspundere penală, prin înlăturarea caracterului penal al 

faptei. Dacă beţia accidentală este incompletă, adică facultăţile psihice şi fizice ale făptuitorului nu sunt total anulate, 

fapta săvârşită de acesta are caracter penal, deoarece el este stăpân pe acţiunile sau inacţiunile sale, fiind presupus că are 

discernământul necesar pentru a distinge ceea ce este licit de ceea ce nu este îngăduit [12]. 

Beţia completă nu trebuie confundată cu beţia comatoasă (letargică), care presupune o absenţă totală psihică a 
făptuitorului. Subiectul păstrează un anumit control asupra faptelor sale, altfel nu se explică cum ar putea comite o faptă 

prevăzută de legea penală pentru a beneficia de prevederile art. 49 alin. 1 din Codul penal. În practica judiciară s-a decis 

că starea de beţie este completă numai dacă este atât de avansată încât inculpatul nu-şi dă seama pe deplin de actele pe 

care le comite. Astfel, de exemplu, dacă inculpatul a purtat discuţii coerente cu victima, după care i-a aplicat mai multe 

lovituri de cuţit şi s-a închis în locuinţă, aceste împrejurări relevă faptul că inculpatul nu se afla în stare de beţie completă. 

Beţia completă se situează înainte de faza letargică, adică înainte de abolirea deplină a capacităţii psihice a persoanei, 

aceasta din urmă, aşa cum am arătat, fiind caracteristică iresponsabilităţii, chiar dacă incapacitatea psihică este cauzată 

de alcool sau alte substanţe toxice. În literatura juridică [3] s-a arătat că beţia completă nu înseamnă o absenţă totală a 

proceselor psihice ale făptuitorului (nu este o beţie comatoasă, letargică), ci subiectul păstrează un anumit control asupra 

faptelor sale. În alt mod ar fi greu de înţeles cum ar putea să comită o infracţiune în această stare şi să beneficieze de art. 

29 Cod Pen Român. 

În stabilirea caracterului complet al beţiei accidentale trebuie să se ţină seama de modul în care au fost săvârşite 
faptele, de coerenţa acţiunii şi comportării agentului, precum şi de alte împrejurări obiective ori care ţin de persoana 

făptuitorului. Astfel, în practica judiciară s-a decis că nu se află în stare de beţie completă făptuitorul care este stăpân pe 

acţiunile sale, acesta fiind presupus a avea discernământul actelor săvârşite. 

Ceea ce justifică existenţa cauzei de înlăturare a caracterului penal al faptei este tocmai îmbinarea dintre provenienţa 

pur accidentală şi forma completă a beţiei. Dacă accidentalitatea exclude manifestarea liberă de voinţă a făptuitorului, în 

schimb, forma completă a stării de beţie exclude posibilitatea psihică pentru făptuitor de a-şi da seama de acţiunile sau 

inacţiunile sale [4]. Având de soluţionat o cauză penală, instanţa supremă a decis că în beţia accidentală completă, voinţa 

făptuitorului nu a fost cu nimic implicată; el a ajuns în stare totală de afectare a discernământului şi de totală lipsă de 

control asupra actelor sale, datorită unor împrejurări ce nu se plasează în câmpul voinţei lui. În aceeaşi cauză s-a învederat 
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că beţia accidentală completă, de natură să abolească discernământul, nu constituie o cauză de înlăturare a caracterului 

penal al faptei, decât în situaţia în care s-a ajuns la această stare de beţie, în mod involuntar, în condiţiile art. 49 alin. 1 

Cod Penal. În cazul când lipsa discernământului a fost provocată conştient, în cadrul unei beţii voluntare, făptuitorul 

răspunde pentru infracţiunea comisă [10]. 

S-ar putea obiecta că înlăturarea caracterului penal al faptei în caz de beţie completă este pur teoretică, fiindcă practic, 

un om în stare de beţie completă nu mai are fizic posibilitatea de a săvârşi vreo faptă. Desigur, un om în stare de beţie 

completă are o foarte redusă posibilitate de a se manifesta fizic, de a se comporta activ; redus nu înseamnă însă exclus. 

Un om într-o astfel de stare de beţie poate săvârşi fapte prin rostire de cuvinte (injurii, cuvinte obscene, divulgări de 
secrete etc.), prin gesturi indecente sau prin lipsa de pudoare în ţinuta sa (atingeri aduse bunelor moravuri, huliganism 

etc.). Un om în stare de beţie completă poate fi implicat într-o acţiune săvârşită de o altă persoană, care îl pune însă în 

situaţie de a fi socotit infractor (de exemplu, cineva în stare de beţie completă este fraudulos trecut peste graniţă, aşa că 

atunci când îşi va reveni din starea de beţie, se va afla în mod ilicit pe teritoriul altei ţări şi va fi socotit că în mod ilicit şi-

a părăsit ţara; pentru a înlătura aceste învinuiri el va fi nevoit să invoce starea de beţie completă şi accidentală). Un om în 

stare de beţie completă poate însă săvârşi orice faptă de inacţiune prin neîndeplinirea obligaţiilor pe care ar fi trebuit să 

le îndeplinească în timpul când s-a aflat în stare de beţie completă. Aşadar, cauza de înlăturare a caracterului penal al 

faptei bazată pe starea de beţie accidentală şi completă îşi poate găsi frecvente aplicaţii. 

D) Fapta comisă în această stare de beţie accidentală şi completă să fie prevăzută de legea penală, pentru că numai 

astfel îşi găsesc incidenţa dispoziţiile art. 29 Cod Pen Român. Fapta săvârşită în stare de beţie accidentală şi completă 

trebuie să fie o faptă prevăzută de legea penală, fiindcă numai în cazul unei astfel de fapte se poate vorbi de o înlăturare 

a caracterului penal al faptei. Când fapta nu este prevăzută de legea penală, lipsind una din trăsăturile esenţiale ale 
infracţiunii, examinarea stării de beţie devine inutilă. 

Dacă fapta săvârşită în stare de beţie accidentală şi completă nu este prevăzută de legea penală, o asemenea beţie nu 

are nici o semnificaţie întrucât nu poate fi înlăturat caracterul penal al unei fapte căreia îi lipseşte una din trăsăturile 

esenţiale ale infracţiunii, respectiv, însăşi prevederea sa în legea penală (nu se poate înlătura ceea ce nu există). Nu are 

importanţă dacă fapta s-a consumat sau a rămas în fază de tentativă pedepsibilă ori dacă făptuitorul este autor, instigator 

sau complice [8]. Esenţial este ca ea să fie prevăzută de legea penală, deoarece în caz contrar ar lipsi una din trăsăturile 

esenţiale ale infracţiunii cerutele art. 15 alin. 1 Cod Pen Român. 

Concluzie:  

Referindu-ne la efectele înlăturării caracterului penal al faptei, aşa cum s-a arătat, nu produc efecte decât dacă sunt 

anume prevăzute şi în condiţiile prevăzute de lege [5]. Deoarece noţiunea de infracţiune este definită prin lege, aceasta 

stabilind trăsăturile esenţiale ale oricărei infracţiuni, sarcina determinării acelor stări, situaţii sau împrejurări în care o 
faptă, deşi pare a constitui o infracţiune, nu are, totuşi, caracter penal, datorită lipsei uneia dintre trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii, îi revine tot legii [2]; numai aceasta poate să stabilească, care sunt acele date ale realităţii care pot avea ca 

efect nerealizarea uneia din aceste trăsături, cu corolarul său ineluctabil: înlăturarea caracterului penal al faptei săvârşite. 

În principiu aceste cauze produc efecte din momentul în care s-au ivit, dar pentru ca efectele să opereze practic este 

necesar ca existenţa în fapt a stărilor, situaţiilor etc. care constituie astfel de cauze, să fie oficial constatată de organele 

judiciare competente. Aceste organe sunt datoare să verifice îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru existenţa 

diferitelor cauze.  

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei produc efecte din momentul existenţei lor; faptul că este necesară şi 

constatarea lor de către organul judiciar, nu are implicaţii asupra momentului în care acestea încep să aibă relevanţă 

juridică penală. Astfel spus, constatarea ulterioară a acestor stări, situaţii sau împrejurări nu înseamnă că îşi vor produce 

efectele din momentul în care s-a dovedit existenţa lor, ci chiar din momentul în care  au existat în condiţiile cerute de 
normele dreptului penal. Deşi din punct de vedere procesual, soluţionarea cauzei nu poate fi decât ulterioară momentului 

săvârşirii faptei prevăzute de legea penală în condiţiile stării, situaţiei sau împrejurării respective, soluţia procesuală – 

indiferent dacă este vorba de scoaterea de sub urmărire penală sau de achitare – se consideră a produce efecte din 

momentul acţiunii sau inacţiunii respective. 

Aşadar, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei devin operante numai din momentul în care au fost judiciar 

constatate, însă efectele se produc din momentul ivirii lor (ex tunc), iar nu din momentul constatării (ex nunc) [4].  

Dimpotrivă, constatarea organului judiciar că fapta nu este prevăzută de legea penală sau că ea nu întruneşte 

elementele esenţiale ale unei infracţiuni atrage, de plano, scoaterea de sub urmărire penală la organele de urmărire sau 

achitarea la instanţa de judecată (C.Proc.Pen.). 

Constatarea că fapta concretă este prevăzută de legea penală nu înseamnă că acea faptă este o infracţiune (o faptă 

penală, un ilicit penal), ci o faptă care ar putea fi infracţiune dacă se va constata că sunt realizate şi celelalte două trăsături 

esenţiale fără de care nu poate exista infracţiune, adică pericolul social şi vinovăţia. Arătam mai sus că din moment ce o 
faptă este prevăzută de legea penală înseamnă că legiuitorul, când a prevăzut acea faptă, a considerat că ea prezintă un 

grad de pericol social care justifică recurgerea la constrângerea juridică penală, bineînţeles, în cazul când acea faptă va fi 

săvârşită cu vinovăţie. Această evaluare, generic făcută de legiuitor, poate, în anumite situaţii speciale explicit arătate în 

lege sau rezultând implicit din anumite reglementări legale, să devină inoperantă, iar fapta concretă săvârşită în astfel de 

situaţii să fie socotită, excepţional, ca lipsită de pericol social (de exemplu, loviturile şi violenţele ocazionate de întrecerile 

sportive, privarea de libertate efectuată pe baza legii) [5]. 

Starea de beţie accidentală (fortuită) completă, legal constatată, are ca efect excluderea vinovăţiei persoanei pentru 

fapta prevăzută de legea penală pe care a săvârşit-o în această stare, excluzând totodată caracterul penal al faptei şi 

răspunderea penală. Temeiul acestei excluderi îl constituie imposibilitatea în care s-a aflat făptuitorul, din cauze 
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independente de voinţa sa, de a-şi da seama de fapta săvârşită şi de a fi stăpân pe ea. 

În cazul intoxicaţiei cronice cu alcool producându-se o tulburare patologică a capacităţii psihice caracterizată prin 

alterarea profundă şi ireversibilă a personalităţii subiectului până la completa paralizare a facultăţilor sale psihice, 

subiectul este lipsit de capacitatea de a înţelege şi a voi (de exemplu, în cazul beţiei psihopatice şi a beţiei epileptiforme). 

Aceste forme de intoxicaţie alcoolică aparţin psihopatologiei constituind adevărate stări de alienaţie mintală. În aceste 

cazuri sunt incidente nu prevederile din legea penală referitoare la beţie (29 Cod Pen Român), ci cele care se referă la 

starea de iresponsabilitate (art.28 Cod Pen Român,) caracterul penal al faptei fiind înlăturat din acest motiv. 

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 29 Cod Pen Român, dacă starea de beţie, existentă în momentul săvârşirii faptei, 
a fost completă şi s-a datorat unor împrejurări independente de voinţa subiectului, indiferent dacă această stare a fost o 

urmare a consumului de alcool ori a consumului altor ebrianţi, starea de beţie constituie o cauză care înlătură caracterul 

penal al faptei, ca urmare a lipsei de vinovăţie. Făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, s-a aflat, din cauze independente 

de voinţa sa, în imposibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale şi de a fi stăpân pe ele, săvârşind fapta 

fără vinovăţie. 

Dacă vreuna dintre condiţiile prevăzute de lege nu este îndeplinită, starea de beţie nu exclude vinovăţia si infracţiunea. 

Dacă starea de beţie involuntară (accidentală) este incompletă capacitatea psihică a subiectului este numai diminuată, 

împrejurare care va fi avută în vedere de instanţa de judecată la individualizarea pedepsei [3]. 

Răspunderea civilă operează în toate cazurile de beţie reglementate de lege, fie pentru persoana ce se găsea în această 

stare, fie faţă de persoanele care o aveau în pază şi supraveghere [8]. Desigur va trebui să se stabilească existenţa culpei 

pentru a putea opera răspunderea civilă. Dacă starea de beţie accidentală şi completă a fost provocată prin acţiunea altei 

persoane care a urmărit anume să ajungă la săvârşirea faptei, acea persoană va răspunde penal pentru participaţie impro-
prie; dacă provocarea stării de beţie se datorează numai culpei unei alte persoane, această persoană va răspunde penal 

numai dacă fapta săvârşită este incriminată şi în caz de culpă, în caz contrar va răspunde numai civil de paguba cauzată. 

Beţia accidentală completă – când este stabilită de organele judiciare – face ca fapta să nu constituie infracţiune şi pe 

cale de consecinţă să nu se pună problema răspunderii penale a făptuitorului. Fapta săvârşită în stare de beţie fiind 

prevăzută de legea penală, pornirea procesului penal are loc, indiferent dacă existenţa stării de beţie a făptuitorului este 

sau nu cunoscută în momentul în care a început urmărirea penală. În cazul beţiei accidentale completă, în temeiul 

articolului corespunzător din Codul procedură penală, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, după caz, va 

dispune scoaterea de sub urmărirea penală sau va pronunţa achitarea deoarece există una din cauzele care înlătură 

caracterul penal al faptei. 

Starea de beţie poate fi dovedită, în cursul procesului penal, cu oricare dintre mijloacele de probă prevăzute de lege. 

Starea de intoxicare cu alcool sau stupefiante şi gradul acesteia se stabilesc prin expertiză medicală [12]. 
Starea de beţie (ebrietatea) nu trebuie să fie confundată cu alcoolemia ilicită, adică cu îmbibaţia alcoolică în sânge 

peste limita stabilită de lege. Unele persoane se pot afla în stare de ebrietate deşi nu au depăşit limita legală şi invers, alte 

persoane deşi au în sânge o îmbibaţie alcoolică superioară limitei nu sunt totuşi în stare de ebrietate.  

În procesul penal, în special în cazul infracţiunilor de culpă, în care adeseori intră în concurs culpa făptuitorului şi 

culpa victimei, vor exista cazuri în care starea de beţie va fi cercetată şi stabilită în raport cu persoana victimei, pentru a 

se constata că făptuitorul nu are nici o vină, fapta fiind datorată exclusiv comportării nesocotite a victimei care se afla în 

stare de ebrietate sau că vina făptuitorului este uşurată de împrejurarea că victima care se găsea în stare de ebrietate în 

momentul săvârşirii faptei îşi are şi ea partea ei de vină. 

Astfel, s-a decis că fapta unei persoane care conducând un autovehicul în stare de ebrietate, nu a observat din această 

cauză, o persoană în stare de ebrietate culcată în mijlocul şoselei, decât la o distanţă de 10 m şi, datorită vitezei total 

neadecvate faţă de starea vremii nu a putut opri la timp, accidentând-o mortal, constituie infracţiunea de ucidere din culpă. 
În cazul din speţă, accidentul s-a produs ca urmare a culpei comune a învinuitului şi a victimei. 

O situaţie în care starea de beţie se stabileşte în raport de persoana victimei, constatându-se că făptuitorul nu are culpă 

în producerea accidentului se regăseşte în următoarea situaţie din practica judiciară. Deci, nu există infracţiune de ucidere 

din culpă dacă inculpatul, în stare de ebrietate, conducând autoturismul propriu cu viteză legală şi trecând pe lângă un 

refugiu de pietoni, a accidentat mortal victima – aflată în stare de ebrietate – care i-a apărut pe neaşteptate în faţă. Soluţia 

este discutabilă sub aspectul existenţei culpei conducătorului auto. S-ar putea susţine că inculpatul trecând pe lângă un 

refugiu de pietoni, avea obligaţia legală să conducă încet, cu maximă prudenţă, pentru a evita situaţia când un pieton 

neatent se dezechilibrează şi apare pe neaşteptate în faţa maşinii [2]. 

Starea de beţie accidentală poate veni în concurs cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cum ar fi eroarea 

de fapt (de exemplu, făptuitorul nu a cunoscut că substanţa pe care o consumă îi poate provoca starea de ebrietate), sau 

constrângerea (de exemplu, persoana a fost constrânsă să consume băutura care i-a provocat starea de ebrietate) etc. 

Aceste cauze confirmă caracterul accidental (fortuit) al stării de beţie şi înlătură orice îndoieli cu privire la efectele pe 
care aceasta trebuie să le producă potrivit legii [5]. 
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