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Codul Penal
Infracțiuni contra vieții 

Art. 188. - Omorul 

• (1) Uciderea unei persoane se pedepseste cu 
inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea 
exercitarii unor drepturi. 

• (2) Tentativa se pedepseste. 



Codul Penal    Art. 189

Omorul calificat

(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre 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 sau de la executarea unei pedepse;

d) pentru a înlesni sau a 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,

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.



După modelul majoritatii legislațiilor europene ( 211 C. pen. german,
75 C. pen. austriac, art. 139 C. pen. spaniol, art. 132 C. pen.
portughez, art. 112 C. pen. Elvețian) s-a prevazut o singură formă
agravată a infracțiunii de omor – omorul calificat – care regrupează
atat elemente circumstanțiale agravante ale omorului deosebit de grav
din actual- reglementare, cat și o parte din cele ale omorului calificat.



• S-a renunțat însă la o parte a elementelor circumstanțiale agravante specifice omorului calificat din
reglementarea actuală, fie datorită faptului că ele se regăsesc în conținutul agravantelor generale (omorul
asupra unei persoane în neputință de a se apară), fie datorită reglementării lor în alte texte (omorul
asupra soțului sau a unei rude apropiate), fie pentru că nu se justifică (omorul comis în public).

• În acest din urmă caz s-a apreciat că nu este în mod necesar mai periculos cel care
ucide victima în public (spre exemplu, în cadrul unui conflict spontan într-un bar) față de cel care
ucide victima în locuința acesteia, motiv pentru care este preferabil că evaluarea periculozitatii să fie
făcută de judecător cu ocazia individualizării judiciare.



• A fost de asemenea expres reglementată infracțiunea de ucidere la cererea
victimei, că o formă atenuată a omorului, reinscriind astfel reglementarea nu
doar pe linia tradiției existente în dreptul nostru (art. 468 C. pen. din 1936), ci și
în tradiția majorității codurilor europene (§ 216 C. pen. german, § 77 C. pen.
austriac, art. 143 alin.(4) C. pen. spaniol, art. 134 C. pen. portughez, art. 114 C.
pen. elvețian, § 235 C. pen. norvegian). Reintroducerea acestui text se impunea
însă, înainte de toate, că urmare a noului regim al circumstanțelor atenuante
consacrat de partea generală. Într-adevăr, dacă în vechea reglementare,
împrejurarea avută în vedere în art.188 poate fi valorificată că o circumstanță
atenuantă judiciară, ducând astfel la aplicarea unei pedepse sub minimul special,
în nouă reglementare, chiar reținând o atenuantă judiciară, pedeapsa aplicată nu
se va mai situa obligatoriu sub acest minim.

• De aceea, pentru a permite aplicarea unei pedepse care să corespundă gradului
de pericol social al acestei fapte, era necesară o reglementare legală distinctă.



Art. 190. - Uciderea la cererea 
victimei 

Uciderea savarsita la cererea explicita, serioasa, constienta
si repetata a victimei care suferea de o boala incurabila sau
de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de
suferinte permanente si greu de suportat, se pedepseste
cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

S-a preferat denumirea marginală de ucidere la
cererea victimei și nu cea de omor la cererea victimei,
pentru a exclude această fapta dintre antecedentele
omorului calificat



Art. 191. - Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 

• (1) Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a
avut loc, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani.

• (2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) s-a savarsit fata de un minor cu varsta cuprinsa
intre 13 si 18 ani sau fata de o persoana cu discernamant diminuat, pedeapsa este
inchisoarea de la 5 la 10 ani.

• (3) Determinarea sau inlesnirea sinuciderii, savarsita fata de un minor care nu a
implinit varsta de 13 ani sau fata de o persoana care nu a putut sa-si dea seama de
consecintele actiunilor sau inactiunilor sale ori nu putea sa le controleze, daca
sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si
interzicerea exercitarii unor drepturi.

• (4) Daca actele de determinare sau inlesnire prevazute in alin. (1) - (3) au fost
urmate de o incercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumatate.



• În ceea ce privește determinarea sau înlesnirea sinuciderii, au
fost introduse o serie de diferenţieri în planul reglementării.

• Astfel, s-a consacrat o reglementare distinctă între fapta care
a fost urmată doar de o încercare de sinucidere și cea care a
condus la sinuciderea victimei.

• În egală măsură, s-a prevăzut un tratament sancţionator
diferenţiat după cum faptele au fost comise cu privire la o
persoană cu discernământ nealterat, cu privire la o persoană
cu discernământ diminuat sau la o persoană lipsită de
discernământ, în acest ultim caz neputând fi vorba de
o hotărâre luată de cel în cauza, iar fapta fiind sancţionată la
fel că și infracţiunea de omor.

• Reglementarea este apropiată de cea întâlnită în (art. 580 C.
pen. italian, art. 135 C. pen. portughez, § 235 C. pen.
norvegian).

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii



• (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.

Art. 192 UCIDEREA DIN CULPĂ



• Reglementarea uciderii din culpă a fost simplificată, renunțându-se la o
parte dintre formele agravate care pot fi suplinite fără probleme prin
aplicarea regulilor de sancționare a concursului de infracțiuni . Că urmare,
în cazul comiterii unei ucideri din culpă de către un conducător de vehicul
cu tracțiune mecanică având în sânge o imbibatie alcoolică ce depășește
limita legală, se va reține în concurs uciderea din culpă și infracțiunea la
regimul circulației pe drumurile publice.

• O reglementare similară în cazul uciderii din culpă întâlnim în art.589 C.
pen. italian în vreme ce majoritatea legislațiilor europene nu consacră
forme agravate ale acestei infracțiuni (§ 222 C. pen. german, art. 142 C.
pen. spaniol, art. 117 C. pen. elvețian, § 239 C. pen. norvegian).



Infracţiuni 
contra 
integrităţii 
corporale 
sau sănătăţii

Art. 193 Lovirea sau alte violenţe

(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea 
unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de 
cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu 
amendă.

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate.



Codul Penal 
art. 194 Vătămarea corporală

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:

a) o infirmitate;

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru
vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;

c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;

d) avortul;

e) punerea în primejdie a vieţii persoanei,

se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute
în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.



• Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în
art. 193 şi art. 194 a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani.



Art. 196
Vătămarea 
corporală 
din culpă

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. 

(2) săvârşită din culpă de către o 

persoană aflată sub influenţa 
băuturilor alcoolice ori a unei 

substanţe psihoactive sau în 

desfăşurarea unei activităţi ce 
constituie prin ea însăşi infracţiune 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la un an sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. 

(1) săvârşită din culpă se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) 

a fost săvârşită ca urmare a 

nerespectării dispoziţiilor legale sau 
a măsurilor de prevedere pentru 

exerciţiul unei profesii sau meserii 

ori pentru efectuarea unei anumite 
activităţi, pedeapsa este 

închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau 

amenda.

(4) Dacă urmările prevăzute în alin. 

(1)-(3) s-au produs faţă de două sau 

mai multe persoane, limitele 
speciale ale pedepsei se majorează 

cu o treime.

(5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor 

legale ori a măsurilor de prevedere 

sau desfăşurarea activităţii care a 
condus la comiterea faptelor 

prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) 

constituie prin ea însăşi o 
infracţiune se aplică regulile privind 

concursul de infracţiuni.

(6) Acţiunea penală se pune în 

mişcare la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate.
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Punerea în primejdie
gravă, prin măsuri sau
tratamente de orice fel, a
dezvoltării fizice, intelectuale
sau morale a minorului, de
către părinţi sau de orice
persoană în grija căreia se află
minorul, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.

Art. 1
Relele tratamente aplicate minorului

Art. 197
Relele tratamente aplicate minorului



• In decursul anilor, violenta domestica a crescut alarmant,
abuzul in interiorul unei familii putand lua diverse forme:
abuz verbal, fizic, sau izolare de prieteni si familie.

• In general, violenta domestica se exercita asupra femeilor
si copiilor, acestia fiind cei mai vulnerabili. Expertii in acest
domeniu afirma ca violenta este mult mai raspandita decat o
arata sondajele, motivul fiind faptul ca anumite situatii de
acest gen nu sunt raportate politiei sau medicilor.

• Teama este principalul motiv in acest sens.



Art. 198
Încăierarea

(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau 

cu amendă.

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi nu se 

cunoaşte care dintre participanţi a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, 

cu excepţia victimei, care răspunde potrivit alin. (1).

(3) Când prin fapta săvârşită în condiţiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este 

închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale 

ale pedepsei se majorează cu o treime.

(4) Nu se pedepseşte cel care a fost prins în încăierare împotriva voinţei sale sau care a încercat să-i despartă 

pe alţii.



Ca act de conduită, încăierarea
apare deci ca o faptă de care trebuie să
răspundă fiecare dintre persoanele care
participă la ea şi de aceea conceptual, prin
încăierare se înţelege însăşi fapta cuiva de
a participa la încăierarea dintre mai multe
persoane.



Încăierarea produce o stare de pericol pentru convieţuirea socială.

Aceasta creează o stare de tulburare, de agitaţie, din cauza acţiunilor violente care le include.

De asemenea, reprezintă un mare pericol pentru persoanele din preajmă, în sensul că fără a dori,
pot fi implicate în încăierare, ori există posibilitatea să devină victime ale acestei infracţiuni.

Dar, cel mai mare pericol social al infracţiunii consistă în faptul că, în timpul încăierării, se pot
aduce atingeri grave asupra persoanei.


