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Abrevieri 

 
alin. = alineat(ul) 
art.  = articol(ul) 
B.C.  = Revista „Buletinul Casaţiei”
B.C.A.   = Revista „Buletinul Curţilor de Apel”
C.A.  = Curtea de Apel 
C.D. = Culegere de decizii
C.pen.  = vechiul Cod penal
C.proc.pen.  = vechiul Cod de procedură penală
C.S.J.  = Curtea Supremă de Justiţie
dec. = decizia
dec. pen. = decizia penală
Ed. = Editura
I.C.C.J. = Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
ÎUP = soluţie dispusă de procuror de încetare a urmăririi  

   penale
lit.  = litera 
NCC = noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCP = noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
NCPP = noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) 
n.n. = nota noastră
nr.  = număr(ul) 
NUP = soluţie dispusă de procuror de neîncepere a  

   urmăririi penale
O.U.G. = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
p.  = pagina
pct.  = punct(ul)
RIL = recurs în interesul legii
s. = secţia
s. pen. = secţia penală
sent. pen. = sentinţa penală
s.n.  = sublinierea noastră 
SUP = soluţie dispusă de procuror de scoatere de sub  
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   urmărire penală
S.U. = Secţiile Unite ale I.C.C.J.
ş.a.  = şi altele/alţii
Trib. = Tribunalul 
T.M.B. = Tribunalul municipiului Bucureşti
T.S. = Tribunalul Suprem
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FIŞA nr. 1 

OMORUL 

 

I. PARTEA TEORETICĂ 

 

1. DEFINIŢIA LEGALĂ 

Suprimarea cu intenţie a vieţii unei persoane (art. 188 NCP). 

2. STRUCTURA INFRACŢIUNII 

 

A. Obiect 1. Juridic a. viaţa persoanei şi relaţiile sociale în 
legătură cu dreptul la viaţă; 

 

b. viaţa privită din punctul de vedere 
al justiţiei penale:  

 

i. începe: în momentul desprin-
derii totale a fătului de corpul 
mamei prin tăierea cordonului 
ombilical; 

ii. se încheie: în momentul morţii 
cerebrale. 

 

2. Material - corpul persoanei în viaţă.

B. Subiect 1. Activ (autor, 

coautor, 

instigator, 

complice) 

- orice persoană (fizică/juridică) cu capacitate 
penală. 
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2. Pasiv a. persoana fizică în viaţă; persoana 

juridică nu poate fi subiect pasiv; 
 

b. nu este esenţial pentru reţinerea 

existenţei infracţiunii de omor ca 

victima descoperită moartă să fi fost 
identificată ori să fi fost descoperit 
locul unde infractorul a ascuns 
cadavrul (dacă existe probe certe că 

o anumită persoană a dispărut şi că 
omorul s-a produs); 

 

c. pluralitatea de subiecţi pasivi atrage 

reţinerea omorului calificat (unitate 

legală); 
 

d. sinuciderea nu este incriminată ca 

omor, fiind necesar ca victima infrac-

ţiunii să fie o altă persoană decât cea 
care suprimă viaţa; constituie însă o 
infracţiune autonomă determinarea 
sau înlesnirea sinuciderii.  

C. Latura 

obiectivă 
1. Element 

material 

- uciderea unei persoane în viaţă printr-o: 

a. acţiune violentă sau neviolentă; 

b. inacţiune ilicită, când există o obli-

gaţie legală sau convenţională de a 
acţiona. 

2. Urmarea 

imediată 
- moartea victimei.

3. Legătura  

de cauzalitate 

- trebuie să existe şi să fie dovedită legătura 

dintre acţiunea sau inacţiunea subiectului 
activ şi moartea victimei. 
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D. Latura 

subiectivă 
- numai intenţia directă sau indirectă.

E. Forme 1. Acte 

pregătitoare 

- posibile, dar neincriminate.

2. Tentativă a. idonee imperfectă: este posibilă şi 
incriminată; 

b. idonee perfectă: este posibilă şi 
incriminată; 

c. cauze de nepedepsire: desistarea şi 
împiedicarea producerii rezulta-
tului. 

3. Consumare - în momentul producerii morţii. 

!  F. OBSERVAŢII: 

1. nu constituie omor calificat, ci omor simplu:  
a) omorul comis în public; 
b) omorul comis profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra 

[se va reţine circumstanţa agravantă generală prevăzută de art. 77 lit. e) 
NCP]; 

c) omorul comis prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane 
[se va reţine circumstanţa agravantă generală prevăzută de art. 77 lit. c) 
NCP]; 

2. se va reţine existenţa omorului şi în caz de error in personam sau de aberratio 

ictus; 

3. dacă victima este un membru de familie al infractorului, se va reţine comi-
terea infracţiunii de violenţă în familie [art. 199 alin. (1) NCP]; 

4. dacă fapta este săvârşită asupra unui judecător ori procuror aflat în exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu sau dacă fapta este comisă faţă de un judecător, 
procuror sau un membru de familie al acestuia în scop de intimidare sau de 
răzbunare în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale magistra-


