
115

Fi a nr. 21

I. DEFINI IA LEGAL  i COMENTARIU INTRODUCTIV

Infrac iunea ce const  în raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o per soan  de sex diferit sau de 
acela i sex, s vâr it prin constrângere, punere în impo sibilitate de a se ap ra ori de a- i exprima voin a sau 
pro  tând de aceast  stare – forma de baz  [art. 218 alin. (1) C.pen.].

Form  asimilat  a violului – orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal  cu o persoan  de sex diferit 
sau de acela i sex, comise prin constrângere, punere în impo sibilitate de a se ap ra ori de a- i exprima voin a 
sau pro  tând de aceast  stare [art. 218 alin. (2) C.pen.].

Distinc ia realizat  de legiuitor între art. 218 i art. 219 C.pen. reprezint  summa divisio în materia 
agresiunilor sexuale, care implic  lipsa consim mântului victimei.

Violul reprezint  cea mai grav  form  dintre agresiunile sexuale. Privind în trecut se remarc  faptul c  legenda 
violului Lucre iei de c tre Sextus Tarquinius, urmat de sinuciderea acesteia este prezentat de c tre istorici ca 
momentul care a declan at revolta ce a condus la tranzi ia Romei Antice de la imperiu la forma republicii. Aceast  
tem  „mitologic ” prezent  ulterior i în lucr rile scriitorilor (Shakespeare) sau pictorilor (Ti ian sau Botticelli) 
vine s  eviden ieze abuzul de putere i respingerea constant  a agresiunilor sexuale de c tre societate.

Violul nu poate   privit doar ca o agresiune  zic  sau psihic , ci în special ca o form  violent  de negare 
a libert ii sexuale i intimit ii persoanei sau de neglijare a riscului ca o persoan  s  nu î i   exprimat 
consim mântul pentru între inerea unui act de penetrare sexual .

În doctrin  (G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 244) s-a ar tat c  libertatea sexual , ca drept fundamental 
al persoanei umane, are un sens pozitiv – dreptul  ec rei persoane de a- i exprima liber înclina iile sexuale – 
i un sens negativ – dreptul de a împiedica exploatarea propriului corp, f r  consim mânt prealabil, în scopul 

ob inerii satisfac iei erotice.

21
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Violul

CUVINTE CHEIE

Actul sexual de orice natur  este o no iune utilizat  pentru a desemna: raportul sexual ori actul sexual 
oral sau anal cu o persoan  (hetero sau homo sexual), precum i orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal .

Raportul sexual reprezint  o conjunc ie corpo ral  dintre organele sexuale b r b te ti i cele femeie ti.

II. STRUCTURA INFRAC IUNII – EXPLICA II

A. Obiect

1. Juridic 2. Material

a.  principal: libertatea i inviolabili tatea vie ii sexuale 
a persoanei i rela iile sociale în leg tur  cu aceasta;

b.  secundar: rela iile sociale referitoare la integritatea 
 zic , s n tatea sau via a persoanei.

corpul persoanei în via .

B. Subiect

1. Activ 
a.  nemijlocit: orice persoan   zic  (minor  sau major ) cu capacitate penal ;
b.  este posibil  instigarea i complici tatea ante rioar ;
c.  coautoratul, complicitatea concomi tent  = form  agravat .

2. Pasiv
a.  orice persoan   zic  în via ; 
b.  subiectul pasiv este unic i determinat;
c.  existen a consim mântului subiectului pasiv nu constituie o cauz  justi  cativ , chiar dac  sunt 

îndeplinite cerin ele art. 22 C.pen., ci o cauz  care înl tur  tipicitatea obiectiv  a faptei;
d.  pluralitatea de subiec i pasivi atrage re inerea pluralit ii de infrac iuni.

C. Latura obiectiv

1. Element material – fapta comisiv  constând în:
a. raportul sexual;
b. actul sexual oral sau anal;
c. orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal  (nu i cele orale) cu caracter sexual, reali zate cu o 

persoan  de sex diferit sau de acela i sex în una dintre urm toarele modalit i:
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C. Latura obiectiv

1. Element material
 Uciderea unei persoane în via  printr-o:

a.  ac iune violent  sau neviolent ;
b.  inac iune ilicit , când autorul se a   în postura garantului care are o obliga ie legal  sau 

conven ional  de a ac iona pentru a împiedica producerea decesului.

2. Urmarea imediat
moartea victimei.

3. Leg tura de cauzalitate
trebuie s  existe i s   e dovedit  leg tura dintre ac iunea sau inac iunea subiectului activ i 
moartea victimei (a se vedea, pentru o analiz  detaliat , i M. Udroiu, Sinteze de drept penal. 
Partea special , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2020, p. 13 - 16).

D. Latura subiectiv

inten ia direct  sau indirect .

E. Forme

1. Acte preg titoare 2. Tentativ 3. Consumare

posibile, dar 
neincriminate.

a.  idonee imperfect : este posi bil  i incri-
minat ;

b.  idonee perfect : este posibil  i incriminat ;
c.  cauze de nepedepsire: desis tarea i împie-

di carea produ cerii rezulta tului.

în momentul 
producerii mor ii.

NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…)

(...) 1. sinuciderea unei persoane poate   incriminat  ca omor, deoarece în cazul acestei infrac iuni 
este necesar ca victima infrac iunii s   e o alt  persoan  decât cea care suprim  via a; în schimb, 
determinarea sau înlesnirea sinuciderii constituie o infrac iune autonom .

(...) 2. s vâr irea unei fapte din glum  ori în contextul unei farse exclude posibilitatea re inerii 
inten iei indirecte i atrage re inerea culpei, deoarece atunci când f ptuitorul a l sat în sarcina 
providen ei soarta vie ii victimei, de i fa  de contextul i modul de ac iune riscul de a se produce 
decesul era semni  cativ, se va re ine c  acesta a prev zut posibilitatea producerii urm rii imediate 
i a acceptat-o;

(...) 3. producerea unui accident rutier va atrage întotdeauna re inerea comiterii faptei din culp , 
deoarece raportat la circumstan ele comiterii faptei accidentul rutier poate   comis i cu inten ie 
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B. Subiect

1. Activ (autor, coautor, instigator, complice)
orice persoan  (  zic /juridic ) cu capaci tate penal .

2. Pasiv
a. persoana (  zic /juridic ) care a suferit un prejudiciu ca urmare a comiterii faptei;
b. poate  :

principal: persoana prejudiciat ;
secundar: persoana indus  în eroare, care a suferit sau nu o pa gub .

C. Latura obiectiv

1. Element material
a.  conduita f ptuitorului: prezentarea ca adev rat  a unei fapte mincinoase ori ca mincinoas  a 

unei fapte adev rate; conduita f ptuitorului poate consta  e într-o ac iune (cel mai adesea),  e 
într-o inac iune (consecutiv  înc lc rii obliga iei generale de a comunica adev rul persoanei 
interesate i de a ac iona cu bun -credin );

b.  efectul pe plan psihic produs asupra victimei prin conduita f ptuitorului: inducerea în eroare a 
victimei; astfel se ajunge la crearea unei reprezent ri distorsionate, eronate sau false a realit ii 
care produce efecte cu privire la procesul decizional al victimei;

c.  conduita victimei induse în eroare: adoptarea unei decizii prin care sunt lezate drepturile i 
interesele sale patrimoniale. Conduita f ptuitorului nu produce efecte numai în plan psihic, 
ci, în urma ac iunii sau inac iunii f ptuitorului victima adopt  un comportament cu relevan  
patrimonial , obiectivat într-o ac iune sau inac iune prin care se produce urmarea imediat  a 
infrac iunii.

în el ciunea în contracte: fapta poate   comis  i cu prilejul încheierii sau execut rii 
unui contract, ne  ind îns  necesar ca inducerea în eroare s    fost determinant  pentru 
încheierea sau executarea contrac tului de persoana v t mat ;
în el ciunea în leg tur  cu acte ilicite: fapta poate   comis  cu ocazia întocmirii unor 
acte care pot avea  e natura unor contraven ii,  e chiar valen  infrac ional  prin care se 
produce o pagub  subiectului pasiv.

2. Urmarea imediat
producerea unui preju diciu ma terial [pier derea efectiv su fe rit  (damnum emergens) la 
mo  mentul con su m rii infrac iunii, nu i be ne  ciul nerea lizat (lucrum cessans), care va   
avut îns  în vedere în pri vin a solu io n rii ac iunii civile].

3. Leg tura de cauzalitate
trebuie dovedit faptul c  activi tatea de inducere în eroare a avut ca urmare pro du cerea 
unui preju diciu.
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În el ciunea

D. Latura subiectiv

numai inten ia direct  cali  cat  prin scop (ob inerea pentru sine sau pentru altul a unui folos 
patrimonial injust);
nu prezint  importan  mobilul cu care a fost comis  fapta.

E. Variante agravate

a. în el ciunea s vâr it  prin folosirea de nume min cinoase (nume reale sau imaginare care nu sunt 
ale f ptuitorului), de calit i mincinoase (calit i pe care nu le are f ptuitorul) ori de alte mijloace frau-
duloase [art. 244 alin. (2) C.pen.];

numele mincinoase pot   utilizate în urma comiterii unui fals privind identitatea dac  sunt 
întrunite condi iile art. 327 C.pen., care nu este absorbit de în el ciune, dar care absoarbe uzul 
de fals;
calit ile mincinoase folosite pot conduce i la re inerea uzurp rii de calit i o  ciale (art. 258 
C.pen.), dac  f ptuitorul a efectuat i un act în leg tur  cu acea calitate pe lâng  folosirea calit ii 
în scopul inducerii în eroare;
mijloacele frauduloase folosite frecvent în practic  constau în înscrisuri falsi  cate; falsul 
material sau intelectual sau uzul de fals nu sunt absorbite în în el ciune;
dac  mijlocul fraudulos constituie el însu i o infrac iune, se va re ine concursul real cu în el -
ciunea;
în DCC nr. 676/2018 s-a re inut c  art. 244 alin. (2) C.pen. nu opereaz  cu o dubl  incriminare. 
Faptul c  se re ine în toate cazurile, inclusiv atunci când folosirea mijlocului fraudulos constituie 
prin el însu i infrac iune, în el ciunea cali  cat  nu înseamn  dubla sanc ionare a infrac iunii. 
Mijloacele frauduloase folosite de f ptuitor pot   o diversitate de fapte ilicite. Simpla existen  
a acestora, indiferent de num rul sau gravitatea lor, confer  infrac iunii de în el ciune caracterul 
cali  cat,  ind necesar , potrivit voin ei legiuitorului, o sanc ionare mai aspr  a acestei categorii 
de infractori. Faptul c  mijlocul fraudulos constituie prin el însu i o infrac iune nu poate schimba 
caracterul agravat al incrimin rii. A pune pe acela i plan escrocul care folose te mijloace 
frauduloase ce nu sunt infrac iuni cu acela care folose te astfel de mijloace, dar care constituie 
prin ele însele infrac iuni, înseamn  a acorda impunitate acestuia din urm  pentru infrac iunile 
res pective, ceea ce este inadmisibil;
instan a de contencios constitu ional a mai ar tat c  varianta agravat  a infrac iunii de în el ciune 
se deosebe te de varianta-tip numai prin mijloacele prin care a fost s vâr it  ac iunea de am gire, 
de inducere în eroare a subiectului pasiv i care sunt de natur  s  asigure mai u or reu ita acestei 
ac iuni. Potrivit art. 244 alin. (2) teza a II-a C.pen., dac  mijlocul fraudulos constituie prin el 
însu i o infrac iune, va exista concurs între infrac iunea de în el ciune varianta agravat  i infrac-
iunea care se refer  la mijlocul fraudulos (de exemplu, infrac iunea de folosire de înscrisuri 

false prev zut  de art. 323 C.pen., uzurparea de calit i o  ciale prev zut  de art. 258 C.pen., 
infrac iunea de exercitare f r  drept a unei profesii sau activit i prev zut  de art. 348 C.pen.).

b. în el ciunea care a produs consecin e deosebit de grave [art. 244 raportat la art. 2561 C.pen.];
în el ciunea comis   e în forma de baz ,  e în condi iile variantei agravate prev zute de art. 244 
alin. (2) C.pen., care a produs consecin e deosebit de grave.
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va conduce la re inerea doar a art. 250 C.pen. Nu vom putea discuta despre o ac iune de însu ire tipic  
art. 228 C.pen. cu privire la suma de bani ce face obiectul retragerii de numerar, deoarece aceasta 
reprezint  produsul infrac iunii prev zute de art. 250 C.pen. (…) efectele deciziei în interesul legii 
nr. 15/2013 se limiteaz  la interac iunea cu bancomatul i prin extensie la accesarea unui instrument 
de plat  cu acces la distan  (serviciul de internet-banking, home-banking sau mobile-banking). În 
cazul efectu rii unor pl i online sau la un terminal POS, cu acordul comerciantului, nu î i va g si 
aplicabilitatea art. 360 C.pen. În esen , argumentele sunt în num r de dou  – nu discut m despre un 
acces, iar interac iunea la nivel logic este autorizat  de c tre comerciant. De asemenea, chiar în ipoteza 
retragerii de numerar de la bancomat, nu se va re ine art. 360 C.pen. în m sura în care se retrage o 
sum  mai mare de bani decât cea autorizat  de c tre titularul instrumentului de plat  electronic . În 
acest caz nu discut m despre un acces f r  drept la un sistem informatic, ci despre folosirea accesului 
ob inut cu drept într-o manier  improprie raportat la scopul pentru care acesta a fost autorizat, anume 
efectuarea unei retrageri de numerar într-un anumit cuantum. În context, necesit  acceptat c  titularul 
instrumentului de plat  electronic  autorizeaz  inclusiv introducerea de date informatice necesare 
pentru retragerea de numerar”.

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Exist  vreo ipotez  în care furtul poate   considerat o infrac iune complex ?

2. Se poate re ine absorb ia natural  a unei alte infrac iuni în cea de furt?

3. Este posibil  sustragerea unei crean e în elese în sens de negotium?

4. Poate   comis furtul de c tre un coindivizar în dauna altuia?

5. Cadavrul unei persoane poate face obiectul infrac iunii de furt, dup  ce a avut loc procesiunea de 
înmormântare? Dar înainte, în timp ce se a  a în locuin a familiei pentru desf urarea slujbelor 
religioase i a priveghiului?

6. Pentru comiterea furtului este necesar  realizarea unui act de manipulare a bunului realizat de f ptuitor?

7. Cum se obiectiveaz  teoria civilist  a posesiei compuse din corpus i animus în materia furtului?

8. Se poate re ine comiterea infrac iunii de furt dac  din eroare proprietarul bunului îl remite 
f ptuitorului care i-l însu e te f r  efectuarea vreunei alte manopere?

9. Pentru re inerea tipicit ii subiective a furtului este necesar  constatarea voin ei f ptuitorului de 
a- i apropia bunul ori a dorin ei sale de sporire a patrimoniului?

JURISPRUDEN

Recursuri în interesul legii
1. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008: În situa ia existen ei unui prim act de t inuire, urmat de o alt  ac iune a aceluia i 

t inuitor care promite c  va asigura valori  carea în continuare i a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele 
constitutive ale com plicit ii la infrac iunea de furt în form  simpl  sau continuat , dup  caz, în concurs real cu 
infrac iunea de t inuire, chiar dac  promisiunea anticipat  de t inuire a bunurilor nu a fost îndeplinit .

va conduce la re inerea doar a art. 250 C.pen. Nu vom putea discuta despre o ac iune de însu ire tipic
art. 228 C.pen. cu privire la suma de bani ce face obiectul retragerii de numerar, deoarece aceasta
reprezint  produsul infrac iunii prev zute de art. 250 C.pen. (…) efectele deciziei în interesul legii 
nr. 15/2013 se limiteaz  la interac iunea cu bancomatul i prin extensie la accesarea unui instrument 
de plat  cu acces la distan  (serviciul de internet-banking, home-banking sau mobile-banking). În 
cazul efectu rii unor pl i online sau la un terminal POS, cu acordul comerciantului, nu î i va g si 
aplicabilitatea art. 360 C.pen. În esen , argumentele sunt în num r de dou  – nu discut m despre un 
acces, iar interac iunea la nivel logic este autorizat  de c tre comerciant. De asemenea, chiar în ipoteza 
retragerii de numerar de la bancomat, nu se va re ine art. 360 C.pen. în m sura în care se retrage o 
sum  mai mare de bani decât cea autorizat  de c tre titularul instrumentului de plat  electronic . În 
acest caz nu discut m despre un acces f r  drept la un sistem informatic, ci despre folosirea accesului
ob inut cu drept într-o manier  improprie raportat la scopul pentru care acesta a fost autorizat, anume
efectuarea unei retrageri de numerar într-un anumit cuantum. În context, necesit  acceptat c  titularul
instrumentului de plat  electronic  autorizeaz  inclusiv introducerea de date informatice necesare 
pentru retragerea de numerar”.
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Fi e de Drept penal. Partea special

PLAN DE R SPUNS

1. Identi  carea situa iilor
de fapt care sunt relevante

pentru formularea unui 
r spuns

a. victim  minor  care nu î i exprim  acordul la actele de penetrare
sexual ;

b. p trunderea f r  drept pe timp de noapte de trei persoane împreun
în domiciliul persoanei v t mate;

c. între inerea în aceea i împrejurare prin constrângere de c tre X i
Y de multiple acte de penetrare sexual  cu persoana v t mat ;

d. determinarea prin amenin are i violen  de c tre Y a lui Z s
între in  acte sexuale cu persoana v t mat  constrâns  i s  o ating  
în zonele intime. Comiterea de acte de penetrare sexual  de c tre Y 
împreun  cu Z;

e. lipsa vreunei restrângeri a libert ii persoanei dup  momentul
consum rii violului.

2. Determinarea infrac iunii/
institu iei/ilor de drept

incidente

a. viol în varianta agravat  (asupra unui minor i de dou  sau mai
multe persoane împreun ) – art. 218 alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen., 
precum i violarea de domiciliu în varianta agravat  (în timpul nop ii) – 
art. 224 alin. (1) i (2) C.pen.;

b. circumstan a agravant  legal  prev zut  de art. 77 lit. a) C.pen. în
cazul viol rii de domiciliu; neaplicarea acestei circumstan e i în cazul 
violului;

c. ac iunea lui Z sub imperiul constrângerii  zice – art. 24 C.pen.;
d. participa ia improprie a lui Y la faptele lui Z (art. 52 C.pen.);
e. condi iile de aplicare a tratamentului sanc ionator (art. 80 C.pen.,

art. 83 C.pen., art. 91 C.pen.).

3. Aplicarea legii situa iilor
de fapt identi  cate

a. X, Y i Z au între inut raporturi sexuale i acte sexuale prin
constrângere cu persoana v t mat . Coautorat la fapta tipic  i 
antijuridic  de viol prev zut  de art. 218 alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen.;

b. nu exist  niciun caz de înl turare a imputabilit ii faptei pentru X
i Y. Fapta acestora constituie infrac iunea de viol;

c. X i Y comit violul în condi iile unit ii naturale colective de
infrac iune,  ind realizat  în acelea i împrejur ri spa io-temporale o 
singur  ac iune infrac ional  i mai multe acte de executare; întreruperile 
intervenite în intervalul de timp în care a fost s vâr it  fapta sunt 
întreruperi  re ti, raporturile i actele sexuale  ind s vâr ite în cadrul 
unui proces execu ional unic;
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e. X, Y i Z au comis în coautorat infrac iunea de violare de domiciliu
în timpul nop ii, iar r spunderea penal  este agravat  i de ac iunea 
concomitent  a acestora – art. 224 alin. (1) i (2) C.pen. cu aplicarea 
art. 77 lit. a) C.pen.

4. Concluzii

a. X i Y vor   condamna i pentru comiterea în concurs real a
infrac iunilor de viol i violarea de domiciliu, prev zute de art. 218 
alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen. i art. 224 alin. (1) i (2) C.pen. cu 
aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. Solu ia de condamnare se impune fa  
de limitele de pedeaps  prev zute de lege pentru infrac iunea de viol i 
de necesitatea asigur rii unui tratament sanc ionator unitar al pluralit ii 
din infrac iuni. În func ie de procedura de judecat  urmat  i de re inerea 
unor cauze de atenuare, având în vedere i cuantumul pedepsei rezultante 
aplicate, nu este exclus  posibilitatea suspend rii sub supraveghere a 
execut rii pedepsei.

b. Z va   achitat în temeiul art. 16 alin. (1) lit. d) teza a II-a C.proc.pen.
ca urmare a re inerii unei cauze de neimputabilitate în privin a acuza iei 
de viol. În ceea ce prive te acuza ia de violare de domiciliu, instan a poate 
opta între renun area la aplicarea pedepsei, amânarea aplic rii pedepsei, 
suspendarea sub supraveghere i condamnarea cu executare în regim de 
deten ie în func ie de modalitatea de evaluare a criteriilor prev zute de 
art. 74 C.pen.
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modul de desf urare a activit ilor legate de via a cotidian  socio-familiar  i/sau profesional , deci care 
poate avea repercusiuni asupra capacit ii de munc  (acea stare a func iilor organismului care-i permite 
individului s  desf oare o activitate social , s  corespund  cerin elor muncii profesionale). Un invalid 
poate avea capacitate de munc  p strat  (de i individul prezint  invaliditate, aceasta nu-i afecteaz  
capacitatea de munc  în cadrul meseriei sale), sc zut  ori pierdut  (temporar sau permanent)”;

(…) 3. prejudiciul estetic grav i permanent trebuie localizat numai la nivelul fe ei, deoarece se 
poate identi  ca aceast  urmare i atunci când acesta este localizat într-o alt  zon  a corpului care 
este vizibil  în mod obi nuit în special în timpul anotimpului cald când este frecvent  folosirea 
unor piese de vestimenta ie care descoper  diferite zone ale corpului (de pild , atunci când urmarea 
traumatic  const  într-un defect complex de p r i moi localizat la nivelul bra ului sau al piciorului, 
vizibil în cazul purt rii unui tricou sau a pantalonilor scur i).

BLACK BOX

1. în doctrin  (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 234) s-a ar tat c  num rul de zile de îngrijire 
medical  reprezint  num rul de zile prin care se estimeaz  în mod direct, din punct de vedere 
medico-legal, gravitatea unei/unor leziuni sau boli posttraumatice; stabilirea num rului de „zile de 
îngrijire medical ” ine cont de criteriul diagnostic (tipul, localizarea, m rimea i num rul leziunilor 
traumatice), criteriul terapeutic-prognostic (recuperator) [perioada de timp necesar  aplic rii unei 
terapii (medicamentoas , chirurgical , recuperatorie) –  e în ambulatoriu,  e prin internare în spital, 
pentru leziunea traumatic  respectiv ], criteriul antecedentelor patologice (starea de s n tate anterioar  
traumatismului suferit de victim ; a a-numitul „teren” al pacientului/victimei este determinat de vârst , 
boli preexistente, stare de nutri ie, particularit i legate de sex etc. Aceast  no iune medical-juridic  
de „zile de îngrijire medical ” nu trebuie confundat  cu timpul de vindecare anatomic , timpul de 
incapacitate temporar  de munc  (concediu medical) sau perioada de spitalizare (sau durata terapiei 
aplicat  prin internare în spital) ori cu perioada recuperatorie – de vindecare func ional ;

2. în literatura medico-legal  (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 235) s-a ar tat c  in  rmitatea
reprezint  „un criteriu medico-legal indirect prin care sunt evaluate consecin ele posttraumatice i 
de  ne te o v t mare corporal  (grav ), total (complet ) sau par ial  (incomplet ), cu caracter de  nitiv, 
ce presupune existen a unei urm ri de natur  morfologic , morfo-func ional  sau numai func ional , ce 
produce un prejudiciu  zic i/sau psihic i care genereaz  persoanei respective o stare de inferioritate. 
Prejudiciul  zic poate   reprezentat prin: pierderea unui organ i/sau încetarea sau diminuarea semni  cativ  
i de  nitiv  a func ionalit ii acestuia, pierderea sau reducerea semni  cativ  i de  nitiv  a unui sim , 

lipsa unui segment corporal (a unei p r i corporale important  ca m rime) i/sau paralizia ori alterarea 
semni  cativ  (de  nitiv ) a sensibilit ii locale. Prejudiciul psihic, indiferent de forma i intensitatea sub 
care se manifest , trebuie s  aib  un substrat organic obiectivabil (spre exemplu, cicatricea meningo-
cerebral ). (…) Pentru a putea   interpretat  drept in  rmitate, consecin a posttraumatic  trebuie s   e 
de  nitiv , adic  s  nu mai  e susceptibil  de refacere, în sensul c , nici pe cale natural  i nici ca urmare 
a vreunei interven ii medico-chirurgicale nu se va mai putea ob ine remedierea”;

3. este posibil ca ac iunea violent  s  aib  drept urmare atât pierderea unui sim , cât i a unui 
organ a  at în direct  leg tur  cu sim ul i totodat  crearea unei prejudiciu estetic permanent (de pild , 
pierderea unui glob ocular ca urmare a interven iei chirurgicale consecutive agresiunii care are drept 
urmare pierderea v zului, dar i prejudiciul estic permanent în urma eviscera iei);
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4. în leg tur  cu urmarea constând într-un prejudiciu estetic grav i permanent, în DCC
nr. 703/2016 s-a re inut c : a. în aceast  no iune nu se încadreaz  prejudiciul estetic temporar ce se 
remediaz  de la sine, pe cale natural , i nici ipoteza în care ascunderea unui astfel de prejudiciu estetic 
se realizeaz  printr-o protez , întrucât nu echivaleaz  întotdeauna cu înl turarea acestuia. Leziunile 
care au produs o dizarmonie la nivelul fe ei, care nu poate   tears  printr-o interven ie chirurgical , 
putându-se numai ameliora aspectul cicatricilor, constituie un prejudiciu estetic grav i permanent; 
b. caracterul de permanen  a prejudiciului estetic presupune o consecin  posttraumatic  care nu este 
susceptibil  de refacere, în sensul c , nici pe cale natural , nici ca urmare a vreunei interven ii medico-
chirurgicale, nu se va mai putea ob ine remedierea. Astfel, t ierea p rului i raderea sprâncenelor nu 
constituie slu ire, deoarece acestea sunt supuse procesului de regenerare; c. gravitatea prejudiciului 
estetic const  în schimbarea înf i rii normale a unei persoane într-una nepl cut , resping toare, într-o 
des  gurare (schimbarea aspectului fe ei), în deformare (schimbarea formei corpului) sau în mutilare 
(desprinderea unei p r i din corp). Practic, varianta din vechiul Cod penal referitoare la „slu ire” 
avea în vedere aceste consecin e, de  nite lato sensu de practic  ca  ind un prejudiciu estetic grav i 
permanent; d. prejudiciul estetic grav reprezint  modi  carea morfologic  sau estetic  a aspectului  zic 
natural al persoanei, de natur  a-i crea un prejudiciu  zic real i evident, independent de posibilitatea 
– lipsit  de certitudine – de ameliorare prin metode chirurgicale i de durat . A a  ind, înf i area 
 zic  a persoanei se constituie într-un drept subiectiv care poate   atins când se comite infrac iunea 

de v t mare corporal , iar când repararea nu mai poate avea loc pe cale natural , individul afectat 
percepe des  gurarea ca  ind cauza suferin elor sale psihice, con tientizând nu numai in  rmitatea, ci 
i consecin ele acesteia, respectiv compasiunea sau dezgustul celor cu care vine în contact, ceea ce 

duce la retr irea evenimentelor cauzale. Tot astfel, marea diversitate a consecin elor ce pot   produse 
asupra  zionomiei victimei sau asupra unor procese  ziologice, determinate nu numai de modul în care 
agresorul ac ioneaz , ci i de particularit ile anatomice i  ziologice ale  ec rui individ, fac di  cil , 
dac  nu chiar imposibil , generalizarea efectelor în raport cu leziunea rezultat . De aceea, neputându-se 
ajunge la o concluzie cu valabilitate de generalizare, este evident c  nici urm rile la care se refer  
prevederile textului criticat nu pot   stabilite decât de la caz la caz, în raport cu speci  cul  ec rei cauze, 
ceea ce nu se poate realiza decât de instan a învestit  cu judecarea  ec rui proces concret;

5. infrac iunea de v t mare corporal  absoarbe infrac iunea de amenin are dac , imediat dup  ce 
f ptuitorul amenin  victima cu exercitarea de violen e, o love te,  ind îns  absorbit  în infrac iunea de 
omor, loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte, tâlh rie, ultraj, ultraj judiciar etc.;

6. în cazul în care f ptuitorul exercit  violen e asupra victimei în scopul punerii în primejdie a vie ii 
acesteia, se va re ine s vâr irea unei tentative la infrac iunea de omor/omor cali  cat s vâr it  cu inten ie 
direct /indirect , iar nu forma agravat  prev zut  de art. 194 alin. (2) C.pen.;

7. nu poate   re inut concursul ideal între infrac iunea de v t mare corporal  atunci când v t marea 
corporal  are ca urmare praeterinten ionat  avortul [art. 194 alin. (1) lit. d) C.pen.] i cea de întrerupere 
a cursului sarcinii care a avut ca urmare v t marea corporal  [art. 201 alin. (3) C.pen.];

8. infrac iunea de v t mare corporal  nu poate   re inut  în concurs ideal cu infrac iunea de loviri 
sau v t m ri cauzatoare de moarte în cazul în care fapta se comite împotriva aceleia i victime;

9. fapta constituie infrac iune i în caz de error in personam sau aberratio ictus.

4. în leg tur  cu urmarea constând într-un prejudiciu estetic grav i permanent, în DCC
nr. 703/2016 s-a re inut c : a. în aceast  no iune nu se încadreaz prejudiciul estetic temporar ce se 
remediaz  de la sine, pe cale natural , i nici ipoteza în care ascunderea unui astfel de prejudiciu estetic 
se realizeaz  printr-o protez , întrucât nu echivaleaz  întotdeauna cu înl turarea acestuia. Leziunile 
care au produs o dizarmonie la nivelul fe ei, care nu poate   tears  printr-o interven ie chirurgical , 
putându-se numai ameliora aspectul cicatricilor, constituie un prejudiciu estetic grav i permanent; 
b. caracterul de permanen  a prejudiciului estetic presupune o consecin  posttraumatic  care nu este 
susceptibil  de refacere, în sensul c , nici pe cale natural , nici ca urmare a vreunei interven ii medico-
chirurgicale, nu se va mai putea ob ine remedierea. Astfel, t ierea p rului i raderea sprâncenelor nu 
constituie slu ire, deoarece acestea sunt supuse procesului de regenerare; c. gravitatea prejudiciului 
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permanent; d. prejudiciul estetic grav reprezint  modi  carea morfologic  sau estetic  a aspectului  zic 
natural al persoanei, de natur  a-i crea un prejudiciu  zic real i evident, independent de posibilitatea 
– lipsit  de certitudine – de ameliorare prin metode chirurgicale i de durat . A a  ind, înf i area 
 zic  a persoanei se constituie într-un drept subiectiv care poate   atins când se comite infrac iunea 

de v t mare corporal , iar când repararea nu mai poate avea loc pe cale natural , individul afectat 
percepe des  gurarea ca  ind cauza suferin elor sale psihice, con tientizând nu numai in  rmitatea, ci 
i consecin ele acesteia, respectiv compasiunea sau dezgustul celor cu care vine în contact, ceea ce 

duce la retr irea evenimentelor cauzale. Tot astfel, marea diversitate a consecin elor ce pot  produse 
asupra  zionomiei victimei sau asupra unor procese  ziologice, determinate nu numai de modul în care 
agresorul ac ioneaz , ci i de particularit ile anatomice i  ziologice ale  ec rui individ, fac di  cil , 
dac  nu chiar imposibil , generalizarea efectelor în raport cu leziunea rezultat . De aceea, neputându-se 
ajunge la o concluzie cu valabilitate de generalizare, este evident c  nici urm rile la care se refer  
prevederile textului criticat nu pot   stabilite decât de la caz la caz, în raport cu speci  cul  ec rei cauze, 
ceea ce nu se poate realiza decât de instan a învestit  cu judecarea  ec rui proces concret;

5. infrac iunea de v t mare corporal  absoarbe infrac iunea de amenin are dac , imediat dup  ce 
f ptuitorul amenin  victima cu exercitarea de violen e, o love te,  ind îns  absorbit în infrac iunea de 
omor, loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte, tâlh rie, ultraj, ultraj judiciar etc.;

6. în cazul în care f ptuitorul exercit  violen e asupra victimei în scopul punerii în primejdie a vie ii 
acesteia, se va re ine s vâr irea unei tentative la infrac iunea de omor/omor cali  cat s vâr it  cu inten ie 
direct /indirect , iar nu forma agravat  prev zut  de art. 194 alin. (2) C.pen.;

7. nu poate   re inut concursul ideal între infrac iunea de v t mare corporal  atunci când v t marea 
corporal  are ca urmare praeterinten ionat  avortul [art. 194 alin. (1) lit. d) C.pen.] i cea de întrerupere 
a cursului sarcinii care a avut ca urmare v t marea corporal  [art. 201 alin. (3) C.pen.];

8. infrac iunea de v t mare corporal  nu poate   re inut  în concurs ideal cu infrac iunea de loviri 
sau v t m ri cauzatoare de moarte în cazul în care fapta se comite împotriva aceleia i victime;

9. fapta constituie infrac iune i în caz de error in personam sau aberratio ictus.
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indirect , nu doar din culp  (de pild , atunci când conduc torul auto conduce cu o vitez  de 150 
km/h în localitate trecând la toate semafoarele pe culoarea ro ie, context în care love te un pieton 
care traversa legal pe trecerea de pietoni; sau în ipoteza în care dup  producerea accidentului, de i se 
a  a în pozi ia de garant, nu intervine pentru salvarea victimei, iar inac iunea sa se plaseaz  în lan ul 
cauzal, conducând la decesul victimei;

(...) 4. în cazul suprim rii vie ii unei persoane nu prezint  importan  în niciun caz scopul sau 
mobilul, deoarece în ipoteza în care omorul este comis din interes material (mobil special) se va 
re ine forma cali  cat  a omorului prev zut de art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen., iar dac  scopul urm rit
la comiterea omorului este acela ca f ptuitorul sau un ter  s  se sustrag  de la tragerea la r spundere 
penal  sau de la executarea unei pedepse se va re ine comiterea omorului cali  cat prev zut de 
art. 189 alin. (1) lit. c) C.pen. Omorul poate   comis i f r  vreun mobil sau scop anume, cum ar   
situa ia descris  de A. Camus în Str inul cu privire la momentul în care Meursault, dup  ce particip  
la înmormântarea mamei sale, ucide f r  vreun motiv anume un b rbat arab prin executarea mai 
multor focuri de arm .

BLACK BOX

1. nu constituie omor cali  cat, ci omor: 
a) omorul comis în public;
b) omorul comis pro  tând de starea de neputin  a victimei de a se ap ra [se va re ine circumstan a 

agravant  general  prev zut  de art. 77 lit. e) C.pen.];
c) omorul comis prin mijloace care pun în pericol via a mai multor persoane [se va re ine circumstan a 

agravant  general  prev zut  de art. 77 lit. c) C.pen.];
2. se va re ine existen a omorului i în caz de error in personam sau de aberratio ictus;
3. omorul poate îmbr ca atât forma unit ii naturale de infrac iune, cât i a unit ii legale (de pild , 

infrac iune progresiv  sau continuat );
4. fa  de urmarea imediat  produs  i de modalitatea de afectare a valorii sociale protejate, omorul 

în form  consumat  nu poate   considerat o infrac iune continu ; este totu i posibil  re inerea unei 
forme continue a omorului în cazul în care acesta îmbrac  forma tentat  a unei infrac iuni omisive 
improprii în care obliga ia legal  sau conven ional  de a ac iona are caracter de permanen ;

5. nu se poate re ine concursul între infrac iunea de omor i cea de omor cali  cat cu privire la acela i 
subiect pasiv;

6. Se va re ine comiterea omorului cali  cat [art. 189 alin. (1) lit. e) C.pen.], iar nu a omorului simplu 
în cazul în care autorul mai comisese anterior o infrac iune de omor, omor cali  cat, ultraj sau ultraj 
judiciar – în forma în care absoarbe omorul, în forma tentativei sau ca infrac iune consumat ,  e ca 
autor,  e ca instigator sau complice;

7. dac  fapta este s vâr it  asupra unui judec tor ori procuror a  at în exerci iul atribu iilor de 
serviciu sau dac  fapta este comis  fa  de un judec tor, procuror sau un membru de familie al acestuia 
în scop de intimidare sau de r zbunare în leg tur  cu îndeplinirea atribu iilor de serviciu ale magistra-
tului, se va re ine comiterea numai a infrac iunii de ultraj judiciar (art. 279 C.pen.); deopotriv , se va 
re ine ultrajul judiciar i atunci când omorul este comis împotriva unui avocat în leg tur  cu exercitarea 
profesiei de c tre acesta;




