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I. INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII

Omorul
Definiţie. Infracţiunea de omor este prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 188
C. pen. şi constă în „uciderea unei persoane”.
Obiectul juridic. Infracţiunea de omor are ca obiect juridic special ansamblul relaţiilor
sociale care ocrotesc dreptul la viaţă al persoanei.
Obiectul material este corpul persoanei împotriva căreia acţionează făptuitorul.
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ al infracţiunii de omor poate fi orice persoană.
Infracţiunea de omor este susceptibilă de săvârşire în orice formă de participaţie.
Subiectul pasiv al infracţiunii de omor poate fi orice persoană fizică, în viaţă.
Latura obiectivă
Elementul material al infracţiunii de omor constă din activitatea de ucidere a unei
persoane.
Infracţiunea de omor se comite, de regulă, prin acte comisive, prin acţiuni care pot fi
acţiuni directe şi acţiuni indirecte.
Fapta se poate săvârşi şi prin inacţiuni, adică prin acte de omisiune, atunci când
făptuitorul având obligaţia legală, socială, de a efectua o activitate prin care să împiedice
sau să înlăture o cauză care ar provoca moartea victimei, nu îndeplineşte această obligaţie.
Urmarea imediată a activităţii de ucidere a unei persoane este moartea victimei.
Legătura de cauzalitate trebuie să existe între activitatea de suprimare a vieţii comisă
de făptuitor şi moartea victimei.
Latura subiectivă. Omorul se poate săvârşi atât cu intenţie directă, cât şi indirectă.
Tentativa şi consumarea. Infracţiunea de omor este susceptibilă de forme imperfecte,
cum ar fi actele preparatorii şi tentativa.
Actele preparatorii nu sunt sancţionate de lege, dar tentativa la infracţiunea de omor,
posibilă în toate formele sale, este pedepsită, astfel cum prevăd dispoziţiile alin. (2) al
art. 188 C. pen.
Infracţiunea de omor se consumă în momentul în care se produce rezultatul cerut de
lege, şi anume moartea persoanei.
Sancţiunea. Infracţiunea de omor este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de la
10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
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Omorul calificat
Definiţie. Infracţiunea de omor calificat este prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile
art. 189 C. pen. şi constă în „omorul săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală
ori de la executarea unei pedepse;
d) pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă
la infracţiunea de omor;
f) asupra a două sau mai multor persoane;
g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi”.
Omorul săvârşit cu premeditare
Înscrierea acestei modalităţi de comitere a infracţiunii între circumstanţele agravante
prevăzute de art. 188 C. pen. este justificată de pericolul sporit al faptei ce se comite după o
prealabilă pregătire, după un plan metodic, organizat, ceea ce sporeşte şansele de reuşită şi
denotă, totodată, periculozitatea sporită a făptuitorului care nu acţionează sub imboldul unui
impuls spontan, ci chibzuieşte, pregăteşte acţiunea sa de ucidere a unei persoane.
Omorul săvârşit din interes material
Existenţa acestei circumstanţe agravante este justificată de mobilul special care a
constituit baza acţiunii făptuitorului, şi anume obţinerea, prin fapta de ucidere a unei
persoane, de foloase sau avantaje materiale.
Pentru a se aplica această agravantă este suficient ca făptuitorul să fi comis omorul cu
intenţia, directă sau indirectă, de a-şi satisface un interes material, de a obţine foloase sau
avantaje materiale, indiferent dacă făptuitorul a reuşit sau nu a reuşit să-şi satisfacă interesul
material prin comiterea omorului, întrucât legea nu condiţionează reţinerea agravantei de
realizarea interesului material.
Omorul săvârşit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire
sau arestare ori de la executarea unei pedepse
Existenţa acestei circumstanţe agravante este condiţionată de scopul special pe care îl
urmăreşte făptuitorul, şi anume de a se sustrage sau de a sustrage pe altul de la urmărire,
arestare sau executarea unei pedepse.
Omorul săvârşit pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei infracţiuni
Existenţa acestei agravante este condiţionată de scopul urmărit de făptuitor prin
comiterea omorului, şi anume, pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei infracţiuni.
Omorul săvârşit de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor
sau o tentativă la infracţiunea de omor
Pentru existenţa acestei circumstanţe agravante speciale este necesară o singură
condiţie, şi anume aceea ca omorul să fie săvârşit de o persoană ce a mai comis anterior un
omor sau o tentativă la infracţiunea de omor.
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Condiţia ca făptuitorul să fi comis anterior un alt omor presupune comiterea anterior a
unei fapte care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor. De aceea, în
conţinutul acestei noţiuni de „alt omor” nu vor intra acele fapte care, deşi au avut drept
rezultat pierderea vieţii unei persoane, nu sunt incriminate de legea penală sub denumirea
de omor, cum ar fi: uciderea din culpă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte,
pruncuciderea, lipsirea de libertate care a avut drept urmare moartea victimei, violul care a
avut drept urmare moartea victimei etc.
Omorul asupra a două sau mai multe persoane
În cazul omorului a două sau a mai multor persoane, legiuitorul a creat o infracţiune
unică complexă, distinctă. Pentru reţinerea agravantei sunt necesare următoarele condiţii:
pluralitatea de victime, unitatea de faptă (împrejurare) şi intenţia de a ucide două sau mai
multe persoane.
Omorul săvârşit asupra unei femei gravide
Va exista această agravantă atunci când se îndeplinesc cumulativ două condiţii, şi
anume:
1) victima era însărcinată în momentul în care făptuitorul a acţionat asupra ei cu
intenţia, directă sau indirectă, de a o ucide;
2) făptuitorul, în momentul comiterii faptei, a cunoscut starea de graviditate a victimei.
Dacă una dintre aceste două condiţii nu este îndeplinită, agravanta nu va opera.
Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la
25 de ani, prevăzând şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.
Omorul săvârşit prin cruzimi
Omorul se consideră a fi săvârşit prin cruzimi atunci când făptuitorul recurge la
folosirea unor metode speciale de chinuire a victimei, în aşa fel încât să-i producă suferinţe
mult mai mari decât cele pe care le presupune suprimarea violentă a vieţii.

Uciderea la cererea victimei
Definiţie. Infracţiunea de ucidere la cererea victimei este prevăzută şi sancţionată de
dispoziţiile art. 190 C. pen. şi constă în: „Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă,
conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă
atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani”.
Obiectul juridic. Infracţiunea are ca obiect juridic special ansamblul relaţiilor sociale
care ocrotesc dreptul la viaţă al persoanei.
Obiectul material este corpul persoanei împotriva căreia acţionează făptuitorul.
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ al infracţiunii de omor poate fi orice persoană.
Infracţiunea de ucidere la cererea victimei este susceptibilă de săvârşire în orice formă
de participaţie.
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Subiectul pasiv al infracţiunii de omor poate fi o persoană fizică, în viaţă, dar care să
aibă discernământul format şi păstrat, să fie conştientă de acţiunile sale şi să fie capabilă să
şi le exprime.
În plus, persoana trebuie să sufere de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă
atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat.
Latura obiectivă
Elementul material al infracţiunii de omor constă în activitatea de ucidere a unei
persoane la cererea acesteia.
Infracţiunea de ucidere la cererea victimei se comite, de regulă, prin acte comisive, prin
acţiuni care pot fi acţiuni directe şi acţiuni indirecte.
Fapta se poate săvârşi şi prin inacţiuni, adică prin acte de omisiune, atunci când
făptuitorul, având obligaţia legală, socială, de a efectua o activitate prin care să împiedice
sau să înlăture o cauză care ar provoca moartea victimei, nu îndeplineşte această obligaţie.
Pentru întregirea laturii obiective, este necesar ca cererea victimei să fie explicită
(clară, neechivocă), serioasă (să nu fie exprimată în glumă), conştientă (să provină de la o
persoană cu discernământ) şi să fie repetată (exprimată de un număr suficient de ori, care să
exprime stăruinţa).
Urmarea imediată a activităţii este moartea victimei.
Legătura de cauzalitate trebuie să existe între activitatea de suprimare a vieţii comisă
de făptuitor şi moartea victimei.
Latura subiectivă. Infracţiunea se poate săvârşi atât cu intenţie directă, cât şi indirectă.
Tentativa şi consumarea
Actele preparatorii şi tentativa, deşi sunt posibile, nu sunt incriminate.
Infracţiunea se consumă în momentul în care se produce rezultatul cerut de lege, şi
anume moartea persoanei.
Sancţiunea. Infracţiunea este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5
ani.

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Definiţie. Infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii este prevăzută şi
sancţionată de dispoziţiile art. 191 C. pen. şi constă în: „(1) Fapta de a determina sau înlesni
sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 3
la 7 ani.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un minor cu vârsta cuprinsă
între 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este
închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a
împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o persoană care nu a putut să-şi dea seama de
consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a
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avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de
o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.”
Obiectul juridic constă în relaţiile sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare sunt
condiţionate de apărarea vieţii persoanei.
Obiectul material al infracţiunii este corpul persoanei fizice care s-a sinucis sau a
încercat să se sinucidă.
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ al infracţiunii poate să fie orice persoană fizică care răspunde din punct
de vedere penal.
Participaţia este posibilă sub orice formă.
Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană fizică care a luat hotărârea de a se
sinucide şi care, în urma activităţii de determinare sau de înlesnire desfăşurată de făptuitor
asupra sa, se sinucide efectiv sau încearcă să se sinucidă.
În funcţie de vârsta victimei (mai mare de 18 ani, între 13-18 ani, mai mică de 13 ani)
sau de discernământul acesteia (cu discernământ, cu discernământ diminuat sau fără
discernământ), fapta poate fi încadrată ca variantă tip sau variantă agravată.
Latura obiectivă. Infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii se comite, sub
aspectul elementului material, prin acţiune, legea prevăzând două modalităţi alternative de
săvârşire a faptei, şi anume:
- determinarea la sinucidere, adică acţiunea de convingere a subiectului pasiv la
sinucidere, sau de întărire a hotărârii luate anterior de victimă în acest sens;
- înlesnirea sinuciderii, adică ajutorul dat persoanei hotărâtă să se sinucidă de a-şi
materializa hotărârea.
Activitatea făptuitorului, constând în determinarea sau înlesnirea sinuciderii, trebuie să
aibă ca rezultat sinuciderea efectivă sau încercarea de sinucidere a victimei;
Între acţiunea făptuitorului de determinare sau înlesnire a sinuciderii şi rezultat trebuie
să se stabilească existenţa raportului de cauzalitate.
Latura subiectivă. Infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii este o infracţiune intenţionată, făptuitorul putând acţiona cu intenţie directă sau cu intenţie indirectă.
Forma agravată a infracţiunii este prevăzută în alin. (2) al art. 191 C. pen. şi constă în
comiterea faptei de determinare sau înlesnire a sinuciderii faţă de un minor cu vârsta între
13-18 ani sau faţă de o persoană cu discernământ diminuat, dacă sinuciderea a avut loc.
A doua formă agravată prevăzută de alin. (3) constă în determinarea sau înlesnirea
sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o
persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori
nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc.
Pentru reţinerea şi aplicarea formei calificate a infracţiunii, trebuie întrunite cumulativ
două condiţii, şi anume:
- subiectul pasiv să facă parte din categoriile de persoane precizate în text;
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- făptuitorul să fi acţionat asupra subiectului pasiv, cunoscând că acesta face parte din
categoriile de persoane limitativ prevăzute de text.
Varianta atenuată. Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3)
au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.
Tentativa şi consumarea. Tentativa nu se pedepseşte.
Consumarea acestei infracţiuni are loc în momentul în care se produce rezultatul, adică
sinuciderea sau încercarea de sinucidere a victimei.
Sancţiunea. Infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 7 ani (forma tip), cu închisoare de 5 la 10 ani [forma agravată
prevăzută de alin. (2)], respectiv cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor
drepturi [forma agravată prevăzută de alin. (3)]. Dacă faptele de la alin. (1)-(3) au fost
urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se vor reduce cu
jumătate.

Uciderea din culpă
Definiţie. Infracţiunea de ucidere din culpă este prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile
art. 192 C. pen. şi constă în: „(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de
prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite
activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale
ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane,
limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate”.
Obiectul juridic. Infracţiunea de ucidere din culpă are ca obiect juridic ansamblul
relaţiilor sociale a căror formare şi dezvoltare depinde de ocrotirea dreptului persoanei la
viaţă.
Obiectul material al infracţiunii de ucidere din culpă este corpul persoanei împotriva
căruia acţionează făptuitorul, deci corpul victimei infracţiunii.
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ al infracţiunii de ucidere din culpă poate fi orice persoană care
îndeplineşte cerinţele legale pentru a răspunde penal.
Subiectul pasiv al infracţiunii de ucidere din culpă poate fi orice persoană fizică, în
viaţă.
Latura obiectivă
Sub aspectul elementului material, infracţiunea de ucidere din culpă se realizează
printr-o activitate de ucidere a unei persoane, activitate ce se poate manifesta sub formă de
acţiune sau inacţiune.
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