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Art. 53

PARTEA SPECIALÃ
TITLUL I. Infracþiuni contra persoanei
Generalitãþi
(art. 188 - art. 227)

 COMENTARII (prof. univ. dr. George Antoniu)
1. Noul Cod penal în raport cu legea penalã în vigoare
A. Reglementarea infracþiunilor care fac parte din acest titlu al noului Cod penal
se deosebeºte atât sub aspectul sistematizãrii materiei, cât ºi al formulãrii unor norme
de incriminare, ca ºi prin sancþiunile prevãzute pe lângã fiecare normã de incriminare
de reglementarea aceleiaºi materii în Codul penal în vigoare.
În viziunea noului Cod penal, infracþiunile contra persoanei sunt concepute ca
fãcând parte din Titlul I, spre deosebire de legea penalã în vigoare, unde aceste
infracþiuni fac parte din Titlul II, fiind grupate distinct dupã titlul privitor la infracþiuni
contra siguranþei statului.
În felul acesta, noul legiuitor român ºi-a însuºit soluþia francezã ºi spaniolã de
sistematizare, spre deosebire de Codul penal în vigoare, care dupã modelul Codului
penal german ºi italian acordã prioritate infracþiunilor contra siguranþei statului.
Modul de reglementare a infracþiunilor contra persoanei are aºadar la bazã
concepþia adoptatã de noul legiuitor român, dupã care ocrotirea persoanei are prioritate
faþã de ocrotirea statului, abandonând soluþia contrarã adoptatã de Codul penal în
vigoare, ca ºi de alte coduri, care acordã prioritate infracþiunilor contra statului.
Fiecare dintre aceste opþiuni legislative îºi are argumente puternice. Aºa de pildã,
este neîndoielnicã afirmaþia cã persoana umanã are un rol hotãrâtor în existenþa
societãþii (oamenii compun societatea), astfel cã ocrotirea persoanei condiþioneazã
însãºi existenþa societãþii. Nu poate fi însã mai puþin adevãrat cã ocrotirea juridicã a
societãþii, implicit a persoanei umane, are loc printr-un anumit instrument esenþial
care este statul cu organele sale represive. Pentru a asigura ocrotirea persoanei umane
s-ar pãrea cã trebuie ocrotitã existenþa statului prin mijlocirea cãruia se realizeazã
apãrarea persoanei. S-ar putea susþine însã ºi teza contrarã, în sensul cã organele de
stat care îndeplinesc sarcinile ocrotirii persoanei sunt formate din oameni, care trebuie
sã existe în individualitatea lor ºi a cãror viaþã, integritatea corporalã ar trebui ocrotite
pentru a putea, în mod organizat, sã participe la ocrotirea persoanei umane, ceea ce
ar justifica prioritatea infracþiunilor contra persoanei. Între aceste argumente, deopotrivã de convingãtoare, legiuitorul a trebuit sã opteze alegând o soluþie sau alta.
Legiuitorul român, în noul Cod penal, a optat pentru soluþia care acordã prioritate
ocrotirii persoanei, considerând cã aceastã valoare socialã trebuie în principal apãratã,
spre deosebire de Codul penal în vigoare, care are la bazã soluþia contrarã de
sistematizare.
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B. Pe lângã aceastã deosebire fundamentalã de sistematizare (prin acordarea
prioritãþii infracþiunilor contra persoanei) existã ºi multiple alte deosebiri în noul Cod
penal în raport cu legea penalã în vigoare atât în ceea ce priveºte modul în care sunt
grupate incriminãrile contra persoanei, cât ºi în privinþa modului lor de sancþionare
în raport cu legea penalã în vigoare.
Astfel, în cadrul Titlului I din noul Cod penal sunt cuprinse urmãtoarele categorii
de infracþiuni considerate cã ar aduce atingere persoanei (fiecare categorie sistematizatã în cadrul unui capitol), ºi anume: „Infracþiuni contra vieþii” (Capitolul I),
„Infracþiuni contra integritãþii corporale sau sãnãtãþii” (Capitolul II), „Infracþiuni sãvârºite
asupra unui membru de familie” (Capitolul III), „Agresiuni asupra fãtului” (Capitolul IV),
„Infracþiuni privind obligaþia de asistenþã a celor în primejdie” (Capitolul V), „Infracþiuni
contra libertãþii persoanei” (Capitolul VI), „Traficul ºi exploatarea persoanelor vulnerabile” (Capitolul VII), „Infracþiuni contra libertãþii ºi integritãþii sexuale” (Capitolul VIII)
ºi „Infracþiuni care aduc atingere domiciliului ºi vieþii private” (Capitolul IX).
Spre deosebire de aceastã sistematizare, Codul penal în vigoare grupeazã
infracþiunile contra persoanei în trei capitole (nu nouã) cu denumiri oarecum
schimbate, ºi anume: „Infracþiuni contra vieþii, integritãþii corporale ºi sãnãtãþii”
(Capitolul I) în cadrul cãruia sunt trei secþiuni: „Omuciderea” (Secþiunea I), „Lovirea
ºi vãtãmarea integritãþii corporale sau a sãnãtãþii” (Secþiunea II) ºi „Avortul”
(Secþiunea III). Un alt capitol este denumit „Infracþiuni contra libertãþii persoanei”
(Capitolul II), iar ultimul capitol este denumit „Infracþiuni privitoare la viaþa sexualã”
(Capitolul III).
2. Noþiunea de persoanã
Deºi acest grup de incriminãri este cuprins atât în Codul penal în vigoare, cât ºi
în noul Cod penal sub titlul „Infracþiuni contra persoanei”, sensul noþiunii de
„persoanã” folosit de ambele legiuiri este oarecum diferit de cel consacrat în dreptul
comun.
Dacã în vorbirea obiºnuitã înþelegem prin „persoanã” un om în viaþã care se
bucurã de integritate corporalã ºi sãnãtate, de libertate, de viaþã sexualã ºi de
demnitate, în concepþia legii penale noþiunea de „persoanã” prezintã un conþinut
diferit. Aºa de pildã, în Codul penal în vigoare, ca ºi în noul Cod penal, prin „persoanã”
se înþelege ºi fiinþa încã nenãscutã ºi chiar aflatã într-o stare incipientã, adicã sub
forma unei fiinþe abia concepute ºi în curs de dezvoltare a procesului de graviditate.
Mai mult chiar, potrivit noului Cod penal, sub titlul de infracþiuni contra persoanei
este ocrotit domiciliul, sediul profesional, secretul profesional, viaþa privatã, adicã
valori care nu se referã propriu-zis la persoanã ca fiinþã, ci la anumite atribute ale
acesteia. Desigur, s-ar putea discuta dacã aceastã extindere a noþiunii de persoanã
este justificatã sau nu ºi dacã noul legiuitor n-a exagerat extinzând atât de mult
sensul de persoanã.
Este regretabil cã atât legea în vigoare, cât ºi noul Cod penal au eliminat din
sfera atributelor persoanei susceptibile de ocrotire demnitatea prin dezincriminarea
faptelor de insultã ºi calomnie. La timpul potrivit vom reveni asupra acestui aspect.
Indiferent însã de aceste extinderi sau restrângeri discutabile, noþiunea de
persoanã, ºi nu aceea a securitãþii naþionale, se aflã în centrul preocupãrilor legii
penale, fiind socotitã valoarea socialã cea mai de preþ a societãþii.
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3. Observaþii generale asupra incriminãrilor contra persoanei
A. Sub un prim aspect, se observã cã ambele reglementãri renunþã la un capitol
distinct, acela al infracþiunilor contra demnitãþii, soluþie – aºa cum am arãtat ºi mai
sus – profund discutabilã atât sub aspect substanþial, deoarece faptele de insultã
ºi calomnie, tradiþional, au fost întotdeauna incriminate în Codul penal, fiind vorba
de fapte care aduc atingere demnitãþii persoanei, valoare socialã importantã ºi care
meritã a fi ocrotitã prin legea penalã (de observat cã în Codul penal german existã
trei incriminãri care ocrotesc demnitatea persoanei), cât ºi sub aspect procedural,
deoarece art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 prin care au fost abrogate art. 205,
art. 206 ºi art. 207 Cod penal (insulta, calomnia ºi proba veritãþii) a fost declarat
neconstituþional prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 (M. Of. nr. 104 din 12
februarie 2007) de Curtea Constituþionalã, urmând ca automat sã reintre în vigoare
textele anterior abrogate privind insulta, calomnia ºi proba veritãþii.
Constatând cã existã o practicã judiciarã neunitarã în privinþa reintrãrii automate în vigoare a textelor menþionate, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, prin decizia
nr. 8/2010 pronunþatã într-un recurs în interesul legii, a decis cã textele din Codul
penal privind insulta, calomnia ºi proba veritãþii, deºi existã o decizie a Curþii Constituþionale prin care a fost declaratã neconstituþionalã abrogarea lor anterioarã, nu ar
fi totuºi în vigoare, consacrând astfel soluþia de înlãturare din Codul penal a celor
trei dispoziþii. Aceastã soluþie a determinat ºi pe noul legiuitor sã nu mai incrimineze
faptele de insultã ºi calomnie în noul Cod penal.
B. Tot o trãsãturã comunã, regretabilã, a ambelor reglementãri este ºi numerotarea capitolelor (dupã cifre romane), deºi aceastã numerotare fiind proprie titlurilor
codului, ar fi urmat ca numerotarea capitolelor sã se facã prin folosirea cifrelor arabe,
iar numerotarea secþiunilor din cadrul capitolului I al legii în vigoare ar fi trebuit sã
fie, la rândul ei, diferitã de cea a titlurilor ºi capitolelor, folosindu-se literele mari ale
alfabetului.
C. Deosebiri mari ºi nu întrutotul justificate între cele douã reglementãri sunt
însã cele care se referã la gruparea ºi la modul de formulare a infracþiunilor (în
realitate a incriminãrilor) care fac parte din cadrul fiecãrui capitol.
a) Astfel, noul Cod penal, Capitolul I (Infracþiuni contra vieþii) cuprinde infracþiunea
de omor, omor calificat, uciderea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea
sinuciderii ºi uciderea din culpã. Codul penal în vigoare nu numai cã intituleazã în
alt mod acest capitol (Capitolul I), ºi anume „Infracþiuni contra vieþii, integritãþii
corporale ºi sãnãtãþii”, dar cuprinde ºi alte infracþiuni decât cele pe care le-am
menþionat ca fiind cuprinse în Capitolul I din noul Cod penal.
În adevãr, legea penalã în vigoare sistematizeazã infracþiunile din Capitolul I în
trei secþiuni distincte în a cãror denumire nu mai apare expresia „infracþiuni contra
(…)”, ci secþiunile sunt denumite prin materia reglementatã: Omuciderea (Secþiunea I);
Lovirea ºi vãtãmarea integritãþii corporale sau a sãnãtãþii (Secþiunea II) ºi Avortul
(Secþiunea III). Sub acest aspect, noul Cod penal ni se pare cã procedeazã mai
raþional renunþând la secþiuni în favoarea reglementãrii materiei respective în cadrul
unor capitole distincte ºi de asemenea, procedeazã corect denumind fiecare dintre
aceste capitole prin folosirea expresiei „infracþiuni contra (…)” urmatã de menþionarea
valorii sociale ocrotite (infracþiuni contra vieþii, infracþiuni contra integritãþii corporale
sau a sãnãtãþii, infracþiuni contra persoanei, infracþiuni contra libertãþii ºi integritãþii
sexuale). Este regretabil cã noul legiuitor n-a fost consecvent spre a pãstra acest
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mod de denumire a capitolelor, abãtându-se de la o denumire corectã ºi consecventã,
prin folosirea altor denumiri ale capitolelor decât cele care s-ar fi impus pentru
pãstrarea unei unitãþi de exprimare.
Avem în vedere denumirea Capitolului III, Infracþiuni sãvârºite asupra unui
membru de familie, Capitolului IV, Agresiuni asupra fãtului, Capitolului V, Infracþiuni
privind obligaþia de asistenþã a celor în primejdie, Capitolul VII, Traficul ºi exploatarea
persoanelor vulnerabile, Capitolul IX, Infracþiuni ce aduc atingere domiciliului ºi vieþii
private.
Tot în legãturã cu Capitolul I este de observat cã noul Cod penal nu mai cuprinde
infracþiunile de omor deosebit de grav care existã în Codul penal în vigoare (art. 176),
ci singura variantã agravatã a omorului este omorul calificat (art. 189). Noul legiuitor
a avut însã grijã ca printre ipotezele de omor calificat sã figureze ºi unele care fac
parte din infracþiunile de omor deosebit de grav, soluþie care simplificã în mod
corespunzãtor reglementarea acestei materii.
De reþinut, de asemenea, cã în noul Cod penal infracþiunea de pruncucidere a
fost transferatã din Capitolul I în Capitolul III printre infracþiunile sãvârºite asupra
unui membru de familie (art. 200) uciderea ori vãtãmarea nou-nãscutului sãvârºitã
de cãtre mamã. Totodatã, noul legiuitor a completat reglementarea [art. 200 alin. (2)],
incriminând nu numai fapta de ucidere a copilului nou-nãscut imediat dupã naºtere,
dar ºi lovirea sau alte violenþe, vãtãmarea corporalã, lovirile sau vãtãmãrile cauzatoare
de moarte (art. 193-195) sãvârºite asupra copilului nou-nãscut imediat dupã naºtere.
Cu privire la aceste modificãri ale noului Cod penal a se vedea observaþiile fãcute la
analiza Capitolului III.
În sfârºit, este de observat cã noul Cod penal cuprinde o incriminare nouã
intitulatã „uciderea la cererea victimei”, incriminare pe care nu o prevede legea penalã
în vigoare socotind cã o asemenea faptã se încadreazã tot în infracþiunea de omor
cu recunoaºterea de largi circumstanþe atenuante când fapta de omor se comite la
cererea serioasã, conºtientã ºi repetatã a victimei.
Soluþia noului legiuitor este discutabilã atât pentru faptul cã o atare modificare
n-a fost solicitatã de doctrina ºi practica judiciarã, dar ºi pentru cã asemenea fapte
sunt extrem de rare, iar rezolvarea lor printr-o largã aplicare a circumstanþelor atenuante
ar fi fost suficientã, pentru cazurile izolate când s-ar sãvârºi asemenea fapte.
b) În ce priveºte structura Capitolului al II-lea al noului Cod penal, în acest
capitol sunt cuprinse infracþiunile de lovire sau alte violenþe, vãtãmarea corporalã,
lovirile sau vãtãmãrile cauzatoare de moarte, vãtãmarea din culpã, rele tratamente
aplicate minorului ºi încãierarea.
Aºa cum se observã, acest capitol din noul Cod penal cuprinde o serie de
infracþiuni pe care ºi Codul penal în vigoare le menþioneazã în Capitolul I (este vorba
de lovire sau alte violenþe, vãtãmarea corporalã, vãtãmarea corporalã gravã, lovirile
sau vãtãmãrile cauzatoare de moarte ºi vãtãmarea corporalã din culpã), dar cuprinde
ºi unele infracþiuni noi (rele tratamente aplicate minorului ºi încãierarea), pe care
Codul penal în vigoare le reglementeazã în alte capitole ale acestuia, ºi anume:
infracþiunea de rele tratamente aplicate minorului este prevãzutã în Titlul IX, Capitolul
I, intitulat „Infracþiuni contra familiei”, iar infracþiunea de încãierare este cuprinsã în
Capitolul IV, intitulat „Alte infracþiuni care aduc atingere unor relaþii privind convieþuirea
socialã” din acelaºi titlu.
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Avem rezerve asupra acestei soluþii de sistematizare. S-a trecut cu vederea cã
infracþiunea de rele tratamente aplicate minorului are ca obiect juridic special principal
relaþiile de familie, deoarece asemenea fapte submineazã buna înþelegere în cadrul
familiei, împiedicând prin aceasta dezvoltarea fizicã ºi intelectualã normalã a minorului,
pe lângã faptul cã determinã o atmosferã de adversitate, duºmãnie între pãrinþi ºi
copii sau între persoana cãreia i s-a încredinþat minorul spre creºtere ºi educare ºi
minor. Numai în secundar aceste fapte aduc atingere integritãþii corporale ºi sãnãtãþii
minorului.
De asemenea, faptele de încãierare aduc atingere, în principal, relaþiilor de convieþuire socialã, tulburã liniºtea ºi convieþuirea paºnicã a cetãþenilor, ca ºi buna înþelegere între membrii societãþii. Numai în secundar astfel de fapte atenteazã la integritatea
corporalã ºi sãnãtatea victimei.
Sub acest aspect modificãrile de mai sus a sediului reglementãrii infracþiunilor
menþionate nu ni se par justificate.
O altã deosebire de conþinut în cadrul acestui capitol este ºi existenþa unei
singure incriminãri cu titlul de vãtãmare corporalã în noul Cod penal (când timpul
de îngrijiri medicale depãºeºte 90 de zile) faþã de douã incriminãri din Codul penal
în vigoare: vãtãmarea corporalã (când durata îngrijirilor medicale este mai micã de
cel mult 60 de zile) ºi vãtãmarea corporalã gravã (când durata îngrijirilor medicale
depãºeºte 60 de zile).
Nu ni se pare inspiratã nici aceastã modificare din noul Cod penal. Fapta constând
din provocarea unei leziuni care sã necesite pânã la 90 de zile îngrijiri medicale este
incriminatã sub titlul „Lovirea sau alte violenþe”, art. 193 alin. (2), urmând a se socoti
cã existã o vãtãmare corporalã numai în cazuri grave (când îngrijirile medicale
depãºesc 90 de zile).
În realitate, violenþele care produc leziuni traumatice sau care afecteazã sãnãtatea
unei persoane, fiecare necesitând îngrijiri medicale pânã la 90 de zile, nu mai pot fi
numite „loviri sau alte violenþe”, cum le intituleazã textul citat, ci au caracterul unor
veritabile vãtãmãri corporale, aºa cum sunt denumite de legea penalã în vigoare
(când sunt necesare îngrijiri medicale între 21 ºi 60 de zile).
c) În Capitolul III al Titlului I intitulat „Infracþiuni sãvârºite asupra unui membru
de familie” au fost cuprinse infracþiunile de violenþã în familie ºi infracþiunile de
ucidere ºi vãtãmare a noului nãscut sãvârºite de cãtre mamã.
În primul rând, nu ni se pare justificat sã se creeze o infracþiune autonomã din
fapte care nu au un conþinut substanþial propriu, ci reprezintã o simplã agravare a
infracþiunilor prevãzute în art. 188 ºi art. 189, adicã a infracþiunii de omor simplu ºi
omor calificat.
Ne întrebãm de ce aceastã circumstanþã (sãvârºirea faptei asupra unui membru
de familie) nu a fost trecutã la art. 189 ca o circumstanþã agravantã a omorului,
eventual cu o sancþiune mai mare (omor calificat).
Pe de altã parte, aceastã circumstanþã de agravare, când se referã la ipoteza
omorului simplu, oare nu îi atribuie acestei infracþiuni caracter calificat?
Tot astfel, este de neînþeles de ce agravarea infracþiunilor prevãzute în art. 193-195
trebuie sã se facã printr-un text autonom [art. 199 alin. (1)] când este vorba de un
membru de familie victimã a infracþiunilor citate, ºi nu este cuprinsã aceastã agravantã
în textele referitoare la infracþiunile al cãror regim juridic este agravat. În cadrul acestor
texte se putea face menþiunea ºi cu privire la ipoteza agravantã prevãzutã autonom

