Structura Àûelor
TEME DE ANALIZĂ ùI DEZBATERE (TAD)

Persoana vătămată a fost acostată de către cei trei inculpa܊i: X (30 de ani), Y (28 ani) úi Z (19 ani,
diagnosticat cu retard mintal) în jurul orei 12:00 în momentul în care ieúea din curtea ܈colii generale unde
învă܊a, imediat după terminarea orelor.
Inculpa܊ii X, Y úi Z au întrebat-o cum stă cu viaĠa sexuală úi i-au propus acesteia să între܊ină raporturi
sexuale orale în schimbul remiterii unui joc Playstation 4 (PS4). Deranja܊i de refuzul categoric al persoanei
vătămate, X, Y úi Z au urmărit-o până în faĠa casei în care aceasta locuia.
AÀând că persoana vătămată úi părinĠii acesteia locuiesc în acel imobil fără forme legale de peste doi ani
úi că părinĠii lucrează ca paznici de noapte, în jurul orelor 22:45 inculpaĠii X, Y úi Z au revenit la imobilul în
care locuia persoana vătămată în scopul de a sustrage bunuri. Observând-o pe persoana vătămată în curtea
imobilului, inculpaĠii X, Y úi Z au pătruns în curtea casei escaladând gardul, în scopul de a pune în executare
propunerea sexuală formulată ini܊ial, convenind că, în aceste împrejurări, acest lucru se va întâmpla indiferent
de opinia persoanei vătămate.
X úi Y au ameninĠat-o pe persoana vătămată úi au forĠat-o să întreĠină acte sexuale orale cu aceútia. Mai
apoi, X a dezbrăcat-o pe persoana vătămată úi după ce a lovit-o cu pumnii în zona capului úi abdomenului, a
între܊inut cu aceasta un raport sexual normal úi un act sexual anal.
Ulterior, Y l-a ameninĠat pe Z cu un cuĠit, solicitându-i să între܊ină cu persoana vătămată un raport
sexual normal. FaĠă de refuzul lui Z, Y i-a solicitat să între܊ină un act sexul oral, punându-i cuĠitul la gât úi
spunându-i că o să îl taie dacă nu îi respectă indica܊iile, cuĠit cu care a ameninĠat-o úi pe persoana vătămată.
Astfel, persoana vătămată a fost constrânsă să între܊ină concomitent acte sexuale orale úi anale atât cu Y, cât
úi Z, acesta din urmă ¿ind constrâns de Y să procedeze úi la atingerea persoanei vătămate în părĠile intime.
Ulterior, pro¿tând de neatenĠia lui X úi Y, Z a reuúit să fugă din curtea persoanei vătămate, iar după
plecarea acestuia X úi Y au continuat să întreĠină, prin constrângere ¿zică úi ameninĠare, raporturi sexuale úi
acte sexuale orale cu persoana vătămată, până când au părăsit imobilul în jurul orelor 1:00, când persoana
vătămată a anunĠat poliĠia úi părinĠii.
Stabili܊i motivat încadrarea juridică a acuza܊iei penale formulate de parchet prin re܊inerea situa܊iei
de fapt expuse mai sus. Ce soluĠii va putea pronunĠa instanĠa cu privire la inculpa܊ii X, Y úi Z trimi܈i
în judecată pentru acuza܊ia astfel determinată?
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PLAN DE RĂSPUNS

XIV

1. Identi¿carea situa܊iilor
de fapt care sunt relevante
pentru formularea unui
răspuns

a. victimă minoră care nu îúi exprimă acordul la actele de penetrare
sexuală;
b. pătrunderea fără drept pe timp de noapte de trei persoane împreună
în domiciliul persoanei vătămate;
c. între܊inerea în aceea܈i împrejurare prin constrângere de către X úi
Y de multiple acte de penetrare sexuală cu persoana vătămată;
d. determinarea prin amenin܊are úi violenĠă de către Y a lui Z să
între܊ină acte sexuale cu persoana vătămată constrânsă ܈i să o atingă
în zonele intime. Comiterea de acte de penetrare sexuală de către Y
împreună cu Z;
e. lipsa vreunei restrângeri a libertă܊ii persoanei după momentul
consumării violului.

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

a. viol în varianta agravată (asupra unui minor úi de două sau mai
multe persoane împreună) – art. 218 alin. (1) ܈i (3) lit. c) úi f) C.pen.,
precum ܈i violarea de domiciliu în varianta agravată (în timpul nop܊ii) –
art. 224 alin. (1) úi (2) C.pen.;
b. circumstan܊a agravantă legală prevăzută de art. 77 lit. a) C.pen. în
cazul violării de domiciliu; neaplicarea acestei circumstan܊e ܈i în cazul
violului;
c. acĠiunea 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. condiĠiile 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 úi Z au între܊inut raporturi sexuale úi acte sexuale prin
constrângere cu persoana vătămată. Coautorat la fapta tipică úi
antijuridică de viol prevăzută de art. 218 alin. (1) ܈i (3) lit. c) úi f) C.pen.;
b. nu există niciun caz de înlăturare a imputabilită܊ii faptei pentru X
úi Y. Fapta acestora constituie infracĠiunea de viol;
c. X úi Y comit violul în condiĠiile unităĠii naturale colective de
infracĠiune, ¿ind realizată în aceleaúi împrejurări spaĠio-temporale o
singură acĠiune infracĠională úi mai multe acte de executare; întreruperile
intervenite în intervalul de timp în care a fost săvâr܈ită fapta sunt
întreruperi ¿re܈ti, raporturile ܈i actele sexuale ¿ind săvâr܈ite în cadrul
unui proces execu܊ional unic;
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e. X, Y úi Z au comis în coautorat infracĠiunea de violare de domiciliu
în timpul nopĠii, iar răspunderea penală este agravată úi de acĠiunea
concomitentă a acestora – art. 224 alin. (1) úi (2) C.pen. cu aplicarea
art. 77 lit. a) C.pen.

4. Concluzii

a. X úi Y vor ¿ condamnaĠi pentru comiterea în concurs real a
infracĠiunilor de viol úi violarea de domiciliu, prevăzute de art. 218
alin. (1) úi (3) lit. c) úi f) C.pen. úi art. 224 alin. (1) úi (2) C.pen. cu
aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. SoluĠia de condamnare se impune faĠă
de limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracĠiunea de viol úi
de necesitatea asigurării unui tratament sanc܊ionator unitar al pluralită܊ii
din infrac܊iuni. În funcĠie de procedura de judecată urmată úi de reĠinerea
unor cauze de atenuare, având în vedere úi cuantumul pedepsei rezultante
aplicate, nu este exclusă posibilitatea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
b. Z va ¿ achitat în temeiul art. 16 alin. (1) lit. d) teza a II-a C.proc.pen.
ca urmare a reĠinerii unei cauze de neimputabilitate în privinĠa acuzaĠiei
de viol. În ceea ce priveúte acuzaĠia de violare de domiciliu, instanĠa poate
opta între renunĠarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei,
suspendarea sub supraveghere úi condamnarea cu executare în regim de
detenĠie în funcĠie de modalitatea de evaluare a criteriilor prevăzute de
art. 74 C.pen.
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O POSIBILĂ VARIANTĂ DE RĂSPUNS
Observa܊ii preliminare:
a. Răspunsul trebuie să eviden܊ieze în܊elegerea clară a faptelor din cuprinsul TAD-ului, precum úi a
distinc܊iilor ce trebuie făcute în legătură cu infrac܊iunile incidente în cauză;
b. Răspunsul trebuie să se raporteze la situa܊ia de fapt descrisă în con܊inutul TAD-ului, ne¿ind posibilă
adăugarea unor ipoteze sau scenarii factuale suplimentare ori a unor circumstan܊e personale;
c.

La elaborarea răspunsului trebuie efectuate toate diligenĠele pentru a se observa ¿ecare particularitate
factuală men܊ionată în TAD; dacă este luată în considerare aceasta, trebuie explicată prin raportare la
dispozi܊ia legală incidentă;

d. Trebuie argumentată atât reĠinerea unei anumite încadrări juridice, cât úi forma de participaĠie, natura
unită܊ii sau a pluralităĠii de infracĠiuni, cauzele de agravare a răspunderii penale etc.
Preciza܊i încă de la începutul
analizei obiectul acesteia úi
infrac܊iunile care urmează a
¿ reĠinute pentru a eviden܊ia
că aĠi înĠeles faptele úi aĠi
determinat corect acuzaĠiile
penale incidente în cauză.
Proceda܊i la analiza distinctă
a celor două acuzaĠii pentru
realizarea unei abordări
structurate a răspunsului.

TAD-ul urmăre܈te determinarea mai întâi a acuzaĠiei penale formulate
împotriva inculpaĠilor, a sustenabilită܊ii acesteia, iar apoi a soluĠiilor
pe care instanĠa de judecată le-ar putea pronunĠa cu privire la ¿ecare
dintre cei trei inculpaĠi trimiúi în judecată.
În principiu, trebuie distins între două categorii de acĠiuni ilicite
comise de către cei trei inculpaĠi în funcĠie de valorile sociale afectate
prin acestea:
1. protec܊ia inviolabilită܊ii domiciliului ܈i, implicit, a libertă܊ii
individuale ܈i a vie܊ii private a persoanei ¿zice prin violarea de
domiciliu;
2. rela܊iile sociale referitoare la libertatea sexuală a unei persoane –
violul.
În privinĠa acestei din urmă infracĠiuni se impune realizarea unei
distincĠii între acĠiunile lui X úi Y, pe de o parte, úi cele ale lui Z, pe
de altă parte.

UtilizaĠi úi evidenĠiaĠi în
TAD-urile mai complexe
(cum este cel de faĠă)
secĠiunile în scopul de a ghida
evaluatorul pe parcursul
ra܊ionamentului. Astfel este
reliefat caracterul metodic
al analizei.
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1. În privin܊a infrac܊iunii de violare de domiciliu
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Determina܊i elementele de
tipicitate relevante pentru
analiza din cauză. AplicaĠi
dreptul la situaĠiile factuale
relevante în ¿ecare stadiu al
analizei.

În privinĠa spaĠiului protejat úi a modalităĠii de realizare a faptei
tipice, mai întâi trebuie avut în vedere că, potrivit art. 224 C.pen.,
obiectul protecĠiei îl constituie nu numai locuinĠa, ci úi locul împrejmuit
Ġinând de aceasta care se plasează într-o continuitate naturală cu
celelalte spaĠii protejate (locuinĠa sau dependin܊a). În legătură cu
aceste spaĠii protejate, trebuie notat că nu prezintă importan܊ă dacă
persoana vătămată de܊inea imobilul în baza unui titlu legal sau nu úi
nici dacă aceasta avea stabilit. în mod legal re܈edin܊a sau domiciliu, atât
timp cât în aceste spaĠii se desfăúoară efectiv viaĠa privată a subiectului
pasiv, care are dreptul de a permite sau refuza intrarea sau rămânerea
în aceste spa܊ii.
În al doilea rând, se observă că una dintre cele două modalităĠi
alternative sancĠionate de art. 224 alin. (1) C.pen. priveúte pătrunderea
fără drept, în orice mod, într-o locuin܊ă, încăpere, dependin܊ă sau loc
împrejmuit ܊inând de acestea.
Aúadar, pătrunderea care are semni¿ca܊ia accesului ¿zic în spaĠiul
protejat de legea penală trebuie să ¿e realizată fără drept, efectivă
Юi fără consimаământul (expres sau tacit) al persoanei care folose܈te
domiciliul.

AsiguraĠi-vă că răspunsul
vizează situaĠia factuală
cuprinsă în TAD.

FaĠă de situaĠia de fapt descrisă în con܊inutul TAD-ului urmează a
se reĠine că legea oferea o protecĠie spaĠiului în care persoana vătămată
locuia cu caracter de continuitate (în ultimii doi ani); astfel, protecĠia
vizează nu numai casa de locuit, ci úi curtea care o împrejmuia.
ExistenĠa unui spaĠiu împrejmuit Ġinând de casa de locuit rezultă din
faptul că inculpaĠii au escaladat gardul pentru a pătrunde în curtea în
care se aÀa persoana vătămată.
Pătrunderea în spaĠiul protejat este evidentă, aceasta survenind
consecutiv escaladării gardului.
Din niciuna dintre datele TAD-ului nu rezultă că inculpaĠii aveau
dreptul de a pătrunde în timpul nopĠii în curtea persoanei vătămate
úi nici că persoana vătămată sau vreun alt titular al dreptului úi-ar ¿
exprimat în vreun fel consimаământul pentru pătrunderea inculpaĠilor
în curtea casei.
Deopotrivă, din datele TAD-ului nu rezultă că inculpa܊ii ar ¿ avut
reprezentarea că vreo persoană le-a dat anterior consim܊ământul pentru
a pătrunde în spaĠiul protejat juridic, în condiĠiile în care intenĠia
iniĠială a acestora a fost aceea de a sustrage bunuri din locuin܊ă ܈tiind
că adulĠii sunt plecaĠi la lucru în timpul nopĠii úi protecĠia proprietăĠii
este semni¿cativ mai redusă în aceste împrejurări, Ġinând cont úi de ora
la care aceútia au ajuns în dreptul locuinĠei.
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Fiûa nr. 1
C. Latura obiectivă
1. Element material
¾ Uciderea unei persoane în viaĠă printr-o:
a. acĠiune violentă sau neviolentă;
b. inacĠiune ilicită, când autorul se aÀă în postura garantului care are o obliga܊ie legală sau
conven܊ională de a ac܊iona pentru a împiedica producerea decesului.
2. Urmarea imediată
¾
moartea victimei.
3. Legătura de cauzalitate
¾
trebuie să existe úi să ¿e dovedită legătura dintre acĠiunea sau inacĠiunea subiectului activ úi
moartea victimei (a se vedea, pentru o analiză detaliată, úi M. Udroiu, Sinteze de drept penal.
Partea specială, Ed. C.H. Beck, Bucure܈ti, 2020, p. 13 - 16).

D. Latura subiectivă
¾intenĠia directă sau indirectă.

E. Forme

1. Acte pregătitoare

2. Tentativă

3. Consumare

posibile, dar
neincriminate.

a. idonee imperfectă: este posibilă úi incriminată;
b. idonee perfectă: este posibilă úi incriminată;
c. cauze de nepedepsire: desistarea úi împiedicarea producerii rezultatului.

în momentul
producerii morĠii.

NU FI TENTAT SĂ CONSIDERI CĂ (…)
(...) 1. sinuciderea unei persoane poate ¿ incriminată ca omor, deoarece în cazul acestei infrac܊iuni
este necesar ca victima infrac܊iunii să ¿e o altă persoană decât cea care suprimă viaĠa; în schimb,
determinarea sau înlesnirea sinuciderii constituie o infracĠiune autonomă.
(...) 2. săvâr܈irea unei fapte din glumă ori în contextul unei farse exclude posibilitatea re܊inerii
inten܊iei indirecte ܈i atrage re܊inerea culpei, deoarece atunci când făptuitorul a lăsat în sarcina
providen܊ei soarta vie܊ii victimei, de܈i faĠă de contextul úi modul de ac܊iune riscul de a se produce
decesul era semni¿cativ, se va re܊ine că acesta a prevăzut posibilitatea producerii urmării imediate
úi a acceptat-o;
(...) 3. producerea unui accident rutier va atrage întotdeauna re܊inerea comiterii faptei din culpă,
deoarece raportat la circumstan܊ele comiterii faptei accidentul rutier poate ¿ comis úi cu intenĠie
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Omorul

indirectă, nu doar din culpă (de pildă, atunci când conducătorul auto conduce cu o viteză de 150
km/h în localitate trecând la toate semafoarele pe culoarea roúie, context în care loveúte un pieton
care traversa legal pe trecerea de pietoni; sau în ipoteza în care după producerea accidentului, deúi se
aÀa în poziĠia de garant, nu intervine pentru salvarea victimei, iar inacĠiunea sa se plasează în lanĠul
cauzal, conducând la decesul victimei;
(...) 4. în cazul suprimării vieĠii unei persoane nu prezintă importan܊ă în niciun caz scopul sau
mobilul, deoarece în ipoteza în care omorul este comis din interes material (mobil special) se va
reĠine forma cali¿cată a omorului prevăzut de art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen., iar dacă scopul urmărit
la comiterea omorului este acela ca făptuitorul sau un terĠ să se sustragă de la tragerea la răspundere
penală sau de la executarea unei pedepse se va reĠine comiterea omorului cali¿cat prevăzut de
art. 189 alin. (1) lit. c) C.pen. Omorul poate ¿ comis úi fără vreun mobil sau scop anume, cum ar ¿
situa܊ia descrisă de A. Camus în Străinul cu privire la momentul în care Meursault, după ce participă
la înmormântarea mamei sale, ucide fără vreun motiv anume un bărbat arab prin executarea mai
multor focuri de armă.

BLACK BOX
1. nu constituie omor cali¿cat, ci omor:
a) omorul comis în public;
b) omorul comis pro¿tând de starea de neputinĠă a victimei de a se apăra [se va reĠine circumstanĠa
agravantă generală prevăzută de art. 77 lit. e) C.pen.];
c) omorul comis prin mijloace care pun în pericol viaĠa mai multor persoane [se va reĠine circumstanĠa
agravantă generală prevăzută de art. 77 lit. c) C.pen.];
2. se va reĠine existenĠa omorului úi în caz de error in personam sau de aberratio ictus;
3. omorul poate îmbrăca atât forma unităĠii naturale de infracĠiune, cât úi a unităĠii legale (de pildă,
infracĠiune progresivă sau continuată);
4. faĠă de urmarea imediată produsă úi de modalitatea de afectare a valorii sociale protejate, omorul
în formă consumată nu poate ¿ considerat o infracĠiune continuă; este totuúi posibilă reĠinerea unei
forme continue a omorului în cazul în care acesta îmbracă forma tentată a unei infracĠiuni omisive
improprii în care obligaĠia legală sau convenĠională de a acĠiona are caracter de permanenĠă;
5. nu se poate reĠine concursul între infracĠiunea de omor úi cea de omor cali¿cat cu privire la acelaúi
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 consumată, ¿e ca
autor, ¿e ca instigator sau complice;
7. dacă fapta este săvârúită asupra unui judecător ori procuror aÀat în exerciĠiul atribuĠiilor de
serviciu sau dacă fapta este comisă faĠă de un judecător, procuror sau un membru de familie al acestuia
în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu îndeplinirea atribuĠiilor de serviciu ale magistratului, se va reĠine comiterea numai a infracĠiunii de ultraj judiciar (art. 279 C.pen.); deopotrivă, se va
reĠine ultrajul judiciar úi atunci când omorul este comis împotriva unui avocat în legătură cu exercitarea
profesiei de către acesta;
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modul de desfă܈urare a activită܊ilor legate de via܊a cotidiană socio-familiară ܈i/sau profesională, deci care
poate avea repercusiuni asupra capacităĠii de muncă (acea stare a funcĠiilor organismului care-i permite
individului să desfăúoare o activitate socială, să corespundă cerin܊elor muncii profesionale). Un invalid
poate avea capacitate de muncă păstrată (deúi individul prezintă invaliditate, aceasta nu-i afectează
capacitatea de muncă în cadrul meseriei sale), scăzută ori pierdută (temporar sau permanent)”;
(…) 3. prejudiciul estetic grav úi permanent trebuie localizat numai la nivelul feĠei, deoarece se
poate identi¿ca această urmare úi atunci când acesta este localizat într-o altă zonă a corpului care
este vizibilă în mod obi܈nuit în special în timpul anotimpului cald când este frecventă folosirea
unor piese de vestimenta܊ie care descoperă diferite zone ale corpului (de pildă, atunci când urmarea
traumatică constă într-un defect complex de părĠi moi localizat la nivelul braĠului sau al piciorului,
vizibil în cazul purtării unui tricou sau a pantalonilor scurĠi).

BLACK BOX
1. în doctrină (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 234) s-a arătat că numărul de zile de îngrijire
medicală reprezintă numărul de zile prin care se estimează în mod direct, din punct de vedere
medico-legal, gravitatea unei/unor leziuni sau boli posttraumatice; stabilirea numărului de „zile de
îngrijire medicală” Ġine cont de criteriul diagnostic (tipul, localizarea, mărimea úi numărul leziunilor
traumatice), criteriul terapeutic-prognostic (recuperator) [perioada de timp necesară aplicării unei
terapii (medicamentoasă, chirurgicală, recuperatorie) – ¿e în ambulatoriu, ¿e prin internare în spital,
pentru leziunea traumatică respectivă], criteriul antecedentelor patologice (starea de sănătate anterioară
traumatismului suferit de victimă; aúa-numitul „teren” al pacientului/victimei este determinat de vârstă,
boli preexistente, stare de nutriĠie, particularităĠi legate de sex etc. Această noĠiune medical-juridică
de „zile de îngrijire medicală” nu trebuie confundată cu timpul de vindecare anatomică, timpul de
incapacitate temporară de muncă (concediu medical) sau perioada de spitalizare (sau durata terapiei
aplicată prin internare în spital) ori cu perioada recuperatorie – de vindecare funcĠională;
2. în literatura medico-legală (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 235) s-a arătat că in¿rmitatea
reprezintă „un criteriu medico-legal indirect prin care sunt evaluate consecinĠele posttraumatice ܈i
de¿ne܈te o vătămare corporală (gravă), totală (completă) sau parĠială (incompletă), cu caracter de¿nitiv,
ce presupune existenĠa unei urmări de natură morfologică, morfo-funcĠională sau numai funcĠională, ce
produce un prejudiciu ¿zic úi/sau psihic úi care generează persoanei respective o stare de inferioritate.
Prejudiciul ¿zic poate ¿ reprezentat prin: pierderea unui organ úi/sau încetarea sau diminuarea semni¿cativă
úi de¿nitivă a funcĠionalităĠii acestuia, pierderea sau reducerea semni¿cativă úi de¿nitivă a unui simĠ,
lipsa unui segment corporal (a unei părĠi corporale importantă ca mărime) úi/sau paralizia ori alterarea
semni¿cativă (de¿nitivă) a sensibilităĠii locale. Prejudiciul psihic, indiferent de forma úi intensitatea sub
care se manifestă, trebuie să aibă un substrat organic obiectivabil (spre exemplu, cicatricea meningocerebrală). (…) Pentru a putea ¿ interpretată drept in¿rmitate, consecinĠa posttraumatică trebuie să ¿e
de¿nitivă, adică să nu mai ¿e susceptibilă de refacere, în sensul că, nici pe cale naturală úi nici ca urmare
a vreunei intervenĠii medico-chirurgicale nu se va mai putea obĠine remedierea”;
3. este posibil ca ac܊iunea violentă să aibă drept urmare atât pierderea unui sim܊, cât ܈i a unui
organ aÀat în directă legătură cu sim܊ul úi totodată crearea unei prejudiciu estetic permanent (de pildă,
pierderea unui glob ocular ca urmare a intervenĠiei chirurgicale consecutive agresiunii care are drept
urmare pierderea văzului, dar úi prejudiciul estic permanent în urma evisceraĠiei);
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4. în legătură cu urmarea constând într-un prejudiciu estetic grav úi permanent, în DCC
nr. 703/2016 s-a reĠinut că: a. în această noĠiune nu se încadrează prejudiciul estetic temporar ce se
remediază de la sine, pe cale naturală, ܈i nici ipoteza în care ascunderea unui astfel de prejudiciu estetic
se realizează printr-o proteză, întrucât nu echivalează întotdeauna cu înlăturarea acestuia. Leziunile
care au produs o dizarmonie la nivelul fe܊ei, care nu poate ¿ ܈tearsă printr-o interven܊ie chirurgicală,
putându-se numai ameliora aspectul cicatricilor, constituie un prejudiciu estetic grav ܈i permanent;
b. caracterul de permanenаă a prejudiciului estetic presupune o consecin܊ă posttraumatică care nu este
susceptibilă de refacere, în sensul că, nici pe cale naturală, nici ca urmare a vreunei interven܊ii medicochirurgicale, nu se va mai putea ob܊ine remedierea. Astfel, tăierea părului ܈i raderea sprâncenelor nu
constituie slu܊ire, deoarece acestea sunt supuse procesului de regenerare; c. gravitatea prejudiciului
estetic constă în schimbarea înfă܊i܈ării normale a unei persoane într-una neplăcută, respingătoare, într-o
des¿gurare (schimbarea aspectului fe܊ei), în deformare (schimbarea formei corpului) sau în mutilare
(desprinderea unei păr܊i din corp). Practic, varianta din vechiul Cod penal referitoare la „slu܊ire”
avea în vedere aceste consecin܊e, de¿nite lato sensu de practică ca ¿ind un prejudiciu estetic grav ܈i
permanent; d. prejudiciul estetic grav reprezintă modi¿carea morfologică sau estetică a aspectului ¿zic
natural al persoanei, de natură a-i crea un prejudiciu ¿zic real ܈i evident, independent de posibilitatea
– lipsită de certitudine – de ameliorare prin metode chirurgicale ܈i de durată. A܈a ¿ind, înfă܊i܈area
¿zică a persoanei se constituie într-un drept subiectiv care poate ¿ atins când se comite infrac܊iunea
de vătămare corporală, iar când repararea nu mai poate avea loc pe cale naturală, 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 retrăirea 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܊ionează, ci ܈i de particularită܊ile anatomice ܈i ¿ziologice ale ¿ecărui individ, fac di¿cilă,
dacă nu chiar imposibilă, generalizarea efectelor în raport cu leziunea rezultată. De aceea, neputându-se
ajunge la o concluzie cu valabilitate de generalizare, este evident că nici urmările la care se referă
prevederile textului criticat nu pot ¿ stabilite decât de la caz la caz, în raport cu speci¿cul ¿ecărei cauze,
ceea ce nu se poate realiza decât de instan܊a învestită cu judecarea ¿ecărui proces concret;
5. infracĠiunea de vătămare corporală absoarbe infracĠiunea de ameninĠare dacă, imediat după ce
făptuitorul ameninĠă victima cu exercitarea de violenĠe, o loveúte, ¿ind însă absorbită în infracĠiunea de
omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, tâlhărie, ultraj, ultraj judiciar etc.;
6. în cazul în care făptuitorul exercită violenĠe asupra victimei în scopul punerii în primejdie a vieĠii
acesteia, se va reĠine săvârúirea unei tentative la infracĠiunea de omor/omor cali¿cat săvârúită cu intenĠie
directă/indirectă, iar nu forma agravată prevăzută de art. 194 alin. (2) C.pen.;
7. nu poate ¿ reĠinut concursul ideal între infracĠiunea de vătămare corporală atunci când vătămarea
corporală are ca urmare praeterintenĠionată avortul [art. 194 alin. (1) lit. d) C.pen.] úi cea de întrerupere
a cursului sarcinii care a avut ca urmare vătămarea corporală [art. 201 alin. (3) C.pen.];
8. infracĠiunea de vătămare corporală nu poate ¿ reĠinută în concurs ideal cu infracĠiunea de loviri
sau vătămări cauzatoare de moarte în cazul în care fapta se comite împotriva aceleiaúi victime;
9. fapta constituie infracĠiune úi în caz de error in personam sau aberratio ictus.
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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 tipică
art. 228 C.pen. cu privire la suma de bani ce face obiectul retragerii de numerar, deoarece aceasta
reprezintă produsul infrac܊iunii prevăzute de art. 250 C.pen. (…) efectele deciziei în interesul legii
nr. 15/2013 se limitează la interac܊iunea cu bancomatul ܈i prin extensie la accesarea unui instrument
de plată cu acces la distan܊ă (serviciul de internet-banking, home-banking sau mobile-banking). În
cazul efectuării unor plă܊i online sau la un terminal POS, cu acordul comerciantului, nu î܈i va găsi
aplicabilitatea art. 360 C.pen. În esen܊ă, argumentele sunt în număr de două – nu discutăm despre un
acces, iar interac܊iunea la nivel logic este autorizată de către comerciant. De asemenea, chiar în ipoteza
retragerii de numerar de la bancomat, nu se va re܊ine art. 360 C.pen. în măsura în care se retrage o
sumă mai mare de bani decât cea autorizată de către titularul instrumentului de plată electronică. În
acest caz nu discutăm despre un acces fără drept la un sistem informatic, ci despre folosirea accesului
ob܊inut cu drept într-o manieră improprie raportat la scopul pentru care acesta a fost autorizat, anume
efectuarea unei retrageri de numerar într-un anumit cuantum. În context, necesită acceptat că titularul
instrumentului de plată electronică autorizează inclusiv introducerea de date informatice necesare
pentru retragerea de numerar”.

SUBIECTE RECAPITULATIVE
1.

Există vreo ipoteză în care furtul poate ¿ considerat o infracĠiune complexă?

2.

Se poate reĠine absorbĠia naturală a unei alte infrac܊iuni în cea de furt?

3.

Este posibilă sustragerea unei creanĠe în܊elese în sens de negotium?

4.

Poate ¿ comis furtul de către un coindivizar în dauna altuia?

5.

Cadavrul unei persoane poate face obiectul infracĠiunii de furt, după ce a avut loc procesiunea de
înmormântare? Dar înainte, în timp ce se aÀa în locuinĠa familiei pentru desfăúurarea slujbelor
religioase úi a priveghiului?

6.

Pentru comiterea furtului este necesară realizarea unui act de manipulare a bunului realizat de făptuitor?

7.

Cum se obiectivează teoria civilistă a posesiei compuse din corpus úi animus în materia furtului?

8.

Se poate reĠine comiterea infracĠiunii de furt dacă din eroare proprietarul bunului îl remite
făptuitorului care úi-l însuúeúte fără efectuarea vreunei alte manopere?

9.

Pentru reĠinerea tipicităĠii subiective a furtului este necesară constatarea voinĠei făptuitorului de
a-úi apropia bunul ori a dorinĠei sale de sporire a patrimoniului?

JURISPRUDEN܉Ă
Recursuri în interesul legii
1. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008: În situaĠia existenĠei unui prim act de tăinuire, urmat de o altă acĠiune a aceluiaúi
tăinuitor care promite că va asigura valori¿carea în continuare úi a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele
constitutive ale complicităĠii la infracĠiunea de furt în formă simplă sau continuată, după caz, în concurs real cu
infracĠiunea de tăinuire, chiar dacă promisiunea anticipată de tăinuire a bunurilor nu a fost îndeplinită.
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B. Subiect
1. Activ (autor, coautor, instigator, complice)
¾
orice persoană (¿zică/juridică) cu capacitate penală.
2. Pasiv
a. persoana (¿zică/juridică) care a suferit un prejudiciu ca urmare a comiterii faptei;
b. poate ¿:
¾
principal: persoana prejudiciată;
¾
secundar: persoana indusă în eroare, care a suferit sau nu o pagubă.

C. Latura obiectivă
1. Element material
a. conduita făptuitorului: prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase ori ca mincinoasă a
unei fapte adevărate; conduita făptuitorului poate consta ¿e într-o acĠiune (cel mai adesea), ¿e
într-o inacĠiune (consecutivă încălcării obligaĠiei generale de a comunica adevărul persoanei
interesate úi de a acĠiona cu bună-credinĠă);
b. efectul pe plan psihic produs asupra victimei prin conduita făptuitorului: inducerea în eroare a
victimei; astfel se ajunge la crearea unei reprezentări distorsionate, eronate sau false a realită܊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 úi
interesele sale patrimoniale. Conduita făptuitorului nu produce efecte numai în plan psihic,
ci, în urma acĠiunii sau inacĠiunii făptuitorului victima adoptă un comportament cu relevanĠă
patrimonială, obiectivat într-o acĠiune sau inacĠiune prin care se produce urmarea imediată a
infracĠiunii.
¾
înúelăciunea în contracte: fapta poate ¿ comisă ܈i cu prilejul încheierii sau executării
unui contract, ne¿ind însă necesar ca inducerea în eroare să ¿ fost determinantă pentru
încheierea sau executarea contractului de persoana vătămată;
¾
înúelăciunea în legătură cu acte ilicite: fapta poate ¿ comisă cu ocazia întocmirii unor
acte care pot avea ¿e natura unor contraven܊ii, ¿e chiar valenĠă infracĠională prin care se
produce o pagubă subiectului pasiv.
2. Urmarea imediată
¾
producerea unui prejudiciu material [pierderea efectiv suferită (damnum emergens) la
momentul consumării infracĠiunii, nu úi bene¿ciul nerealizat (lucrum cessans), care va ¿
avut însă în vedere în privinĠa soluĠionării acĠiunii civile].
3. Legătura de cauzalitate
¾
trebuie dovedit faptul că activitatea de inducere în eroare a avut ca urmare producerea
unui prejudiciu.
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D. Latura subiectivă
¾
numai intenĠia directă cali¿cată prin scop (obĠinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos
patrimonial injust);
¾
nu prezintă importanĠă mobilul cu care a fost comisă fapta.

E. Variante agravate
a. înúelăciunea săvârúită prin folosirea de nume mincinoase (nume reale sau imaginare care nu sunt
ale făptuitorului), de calităĠi mincinoase (calităĠi pe care nu le are făptuitorul) ori de alte mijloace frauduloase [art. 244 alin. (2) C.pen.];
¾
numele mincinoase pot ¿ utilizate în urma comiterii unui fals privind identitatea dacă sunt
întrunite condi܊iile art. 327 C.pen., care nu este absorbit de în܈elăciune, dar care absoarbe uzul
de fals;
¾
calităĠile mincinoase folosite pot conduce úi la reĠinerea uzurpării de calităĠi o¿ciale (art. 258
C.pen.), dacă făptuitorul a efectuat úi un act în legătură cu acea calitate pe lângă folosirea calităĠii
în scopul inducerii în eroare;
¾
mijloacele frauduloase folosite frecvent în practică constau în înscrisuri falsi¿cate; falsul
material sau intelectual sau uzul de fals nu sunt absorbite în în܈elăciune;
¾
dacă mijlocul fraudulos constituie el însuúi o infracĠiune, se va reĠine concursul real cu înúelăciunea;
¾
în DCC nr. 676/2018 s-a reĠinut că art. 244 alin. (2) C.pen. nu operează cu o dublă incriminare.
Faptul că se reĠine în toate cazurile, inclusiv atunci când folosirea mijlocului fraudulos constituie
prin el însuúi infracĠiune, înúelăciunea cali¿cată nu înseamnă dubla sancĠionare a infracĠiunii.
Mijloacele frauduloase folosite de făptuitor pot ¿ o diversitate de fapte ilicite. Simpla existenĠă
a acestora, indiferent de numărul sau gravitatea lor, conferă infracĠiunii de înúelăciune caracterul
cali¿cat, ¿ind necesară, potrivit voinĠei legiuitorului, o sancĠionare mai aspră a acestei categorii
de infractori. Faptul că mijlocul fraudulos constituie prin el însuúi o infracĠiune nu poate schimba
caracterul agravat al incriminării. A pune pe acelaúi plan escrocul care foloseúte mijloace
frauduloase ce nu sunt infracĠiuni cu acela care foloseúte astfel de mijloace, dar care constituie
prin ele însele infracĠiuni, înseamnă a acorda impunitate acestuia din urmă pentru infracĠiunile
respective, ceea ce este inadmisibil;
¾
instanĠa de contencios constituĠional a mai arătat că varianta agravată a infracĠiunii de înúelăciune
se deosebeúte de varianta-tip numai prin mijloacele prin care a fost săvârúită acĠiunea de amăgire,
de inducere în eroare a subiectului pasiv úi care sunt de natură să asigure mai uúor reuúita acestei
acĠiuni. Potrivit art. 244 alin. (2) teza a II-a C.pen., dacă mijlocul fraudulos constituie prin el
însuúi o infracĠiune, va exista concurs între infracĠiunea de înúelăciune varianta agravată úi infracĠiunea care se referă la mijlocul fraudulos (de exemplu, infracĠiunea de folosire de înscrisuri
false prevăzută de art. 323 C.pen., uzurparea de calităĠi o¿ciale prevăzută de art. 258 C.pen.,
infracĠiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităĠi prevăzută de art. 348 C.pen.).
b. înúelăciunea care a produs consecinĠe deosebit de grave [art. 244 raportat la art. 2561 C.pen.];
¾
înúelăciunea comisă ¿e în forma de bază, ¿e în condiĠiile variantei agravate prevăzute de art. 244
alin. (2) C.pen., care a produs consecinĠe deosebit de grave.
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