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FIŞA nr. 1  
OMORUL 

 
 
 
 
 

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

1. DEFINIŢIA LEGALĂ 

2. STRUCTURA INFRACŢIUNII 

A. Obiect 

1. Juridic 2. Material 

- corpul persoanei în viaţă. a. viaţa persoanei şi 
relaţiile sociale în legă-
tură cu dreptul la viaţă; 

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

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

ii. se încheie: în 
momentul morţii 
cerebrale. 
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 B. Subiect 

 
 
 
 

 
- orice persoană 
(fizică/juridică) cu 
capacitate penală. 

1. Activ  
(autor, coautor, 

instigator, 
complice) 

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

2. Pasiv 

C. Latura obiectivă 

1. Element material 2. Urmarea 
imediată 

3. Legătura  
de cauzalitate 

- moartea 
victimei. 

- trebuie să existe 
şi să fie dovedită 
legătura dintre 
acţiunea sau 
inacţiunea 
subiectului activ 
şi moartea 
victimei. 

- uciderea unei persoane în viaţă 
printr-o: 

a. acţiune 
violentă sau 
neviolentă; 

b. inacţiune ilicită, 
când există o obligaţie 
legală sau conven-
ţională de a acţiona. 
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F. Prezentare comparativă 

Omor (art. 188 NCP) Loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte (art. 195 NCP) 

1.  Trebuie avute în vedere următoarele elemente obiective, din care pot fi trase 
concluzii cu privire la tipicitatea subiectivă a faptei: vârsta şi starea de sănătate a 
victimei, zona corpului în care au fost aplicate loviturile, instrumentul folosit 
pentru exercitarea actelor violente, intensitatea loviturilor. 

2.  Făptuitorul loveşte victima cu in-
tenţie, urmărind sau acceptând 
moartea acesteia. 

 

2. Făptuitorul loveşte cu intenţie victi-
ma, urmărind vătămarea corporală a 
acesteia, rezultatul mai grav (moar-
tea victimei) producându-se din 
culpă. 

3.  Tentativa este posibilă şi incrimi-
nată. 

3.  Tentativa nu este posibilă, fiind o 
infracţiune praeterintenţionată. 

Extras din fişa nr. 8 – Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (partea teoretică)
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1.  dacă minorul acceptă propunerea făptuitorului şi se realizează imediat sau în aceeaşi 
împrejurare raportul sexual, actul sexual oral sau anal ori orice act de penetrare vaginală 
sau anală, respectiv orice act de natură sexuală ce nu implică o penetrare, se va reţine 
numai săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, respectiv corupere sexuală a 
minorilor. Dacă actul sexual sau actul de natură sexuală a avut loc în urma propunerii din 
partea majorului, însă la o altă dată decât cea la care a fost formulată propunerea, va fi 
reţinut concursul de infracţiuni între racolarea minorilor în scopuri sexuale şi actul sexual 
cu un minor, respectiv coruperea sexuală a minorilor;  

2.  fapta nu constituie infracţiune dacă făptuitorul s-a aflat în eroare cu privire la vârsta 
minorului; 

3.  termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă la data la care persoana 
vătămată a devenit major; dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul 
de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă la data decesului. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! OBSERVAŢII: 

Extras din fişa nr. 24 – Racolarea minorilor în scopuri sexuale (partea teoretică) 
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D. Latura subiectivă 

- intenţia directă sau indirectă; nu este necesar ca făptuitorul să cunoască identitatea 
proprietarului sau a posesorului bunului; 

- scopul: însuşirea bunului mobil luat pe nedrept sau folosirea pe nedrept a vehiculului sustras; 

- nu prezintă importanţă mobilul cu care a fost comisă fapta. 

F. Forme 

1. Acte  
pregătitoare 

2. Tentativă 3. Consumare 

- posibile, dar 
neincriminate. 

a.  idonee imperfectă: este 
posibilă şi incriminată; 

b.  idonee perfectă: nu este 
posibilă; 

c. cauza de nepedepsire: desis-
tarea, nu şi împiedicarea 
producerii rezultatului. 

a.  faptă consumată: în momentul în care se 
produce împosedarea făptuitorului; 

b.  faptă epuizată: 
i. infracţiune continuată – epuizare la data 

ultimului act de executare (unitate legală); 
ii. infracţiune continuă (furtul de energie cu 

valoare economică) – epuizare la data 
încetării sustragerii; poate fi comisă şi în 
formă continuată. 

E. Varianta agravată [art. 228 raportat la art. 2561 NCP] 

- se reţine în cazul în care fapta a 
produs pagube materiale mai mari 
de 2.000.000 de lei; 

- în cazul comiterii infracţiunii de furt în formă continuată, 
varianta agravată se va reţine prin raportare la cuantumul 
prejudiciului material produs prin toate actele de executare 
care intră în conţinutul unităţii legale de infracţiune. 
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1.  În tabăra de refugiați de origine islamică din Vama Veche, regulile impuse de comunitate 

erau similare celor din țara de origine. Pe data de 1 mai 2016, Y, turist aflat pe litoral, 
întreține un act sexual prin constrângere cu X, membră a comunității de refugiați. Având în 
vedere că, în cadrul comunității, sexul premarital era interzis și că victima fusese virgină, 
văzând reacția de respingere a comunității întrucât își pierduse virginitatea înaintea 
căsătoriei, X se sinucide. Se poate reține răspunderea penală a lui Y pentru o infracțiune 
comisă în varianta agravată sau pentru o infracțiune care nu vizează libertatea și integritatea 
sexuală? 

 

TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE 

Extras  – Teme de analiză şi dezbatere
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1.  X îl contactează pe colegul său de liceu Y, liderul unui influent partid politic, spunându-i că 

și-a finalizat cartea de memorii, care descrie inclusiv escapadele amoroase și chefurile lor din 
tinerețe. Y se arată îngrijorat de faptul că relevarea unor împrejurări i-ar putea afecta 
prestigiul și credibilitatea. X îi comunică lui Y că este dispus să nu publice cartea dacă îi va 
plăti contravaloarea creației sale intelectuale în cuantum de 20.000 euro. Se va putea reține 
răspunderea penală a lui X? 

 

TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE 

Extras  – Teme de analiză şi dezbatere 
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1.  Se va putea reține răspunderea penală a lui X, care, utilizând 4 drone, realizează filmări ale 

locuinței și domeniului aferent acesteia, pe care ulterior le pune la dispoziția unui ziar de 
bârfe mondene? 

 
 

TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE 

Extras  – Teme de analiză şi dezbatere
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1.  X participă în cadrul unui joc de tip Second Life. Constatând că Y își achiziționase de la 

administratorul jocului o mașină sport (virtuală) foarte performantă cu suma de 1.000 de 
euro, decide să îi sustragă mașina folosind un set de aplicații informatice. X reușește să își 
însușească mașina lui Y. Se va putea reține răspunderea lui X pentru comiterea infracțiunii 
de furt? 

 

TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE 

Extras  – Teme de analiză şi dezbatere 
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PARTEA PRACTICĂ 
 
 
 
 

 Coautorat la furt. Sustragerea, într-o aglomeraţie de persoane, a portofelului din buzunarul 
persoanei vătămate şi transmiterea lui, de îndată, celui de-al doilea făptuitor, în scopul de a asigura 
însuşirea lucrului fără riscul descoperirii, constituie, şi pentru cel din urmă, coautorat la săvârşirea 
infracţiunii de furt, iar nu complicitate la aceasta (C.S.J., s. pen., dec. nr. 5161/2001). 
 

 Instigare la furt. Fapta celui care determină pe altul să săvârşească o faptă prevăzută în 
legea penală şi cumpără de la autor bunul provenit din săvârşirea infracţiunii constituie numai 
instigare, iar nu instigare aflată în concurs cu cea de tăinuire (C.S.J., s. pen., dec. nr. 329/1996). 
 

 Complicitatea la furt în concurs cu tăinuirea. În situaţia existenţei unui prim act de tăinuire, 
urmat de o altă acţiune a aceluiaşi tăinuitor care promite că va asigura valorificarea în continuare şi 
a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de 
furt în formă simplă sau continuată, după caz, în concurs real cu infracţiunea de tăinuire, chiar 
dacă promisiunea anticipată de tăinuire a bunurilor nu a fost îndeplinită (I.C.C.J., S.U., RIL, dec.  
nr. 2/2008). 
 

 Furt – tâlhărie. Deposedarea persoanei vătămate de căciula pe care o poartă, prin smulgerea ei 
de pe capul acesteia, fără exercitarea vreunei acţiuni agresive de natură a-i înfrânge opunerea, 
constituie infracţiunea de furt, iar nu de tâlhărie, deoarece lipseşte cerinţa privind întrebuinţarea de 
violenţe (C.S.J., Completul de 7 judecători, dec. nr. 63/1991). 
 

 Furt în concurs cu vătămare corporală. În cazul în care făptuitorul loveşte persoana 
vătămată ca urmare a unor neînţelegeri anterioare, după care îşi însuşeşte un obiect al acesteia 
căzut pe jos în cursul agresiunii, faptele constituie infracţiunile de vătămare corporală şi furt, iar nu 
aceea de tâlhărie, de vreme ce întrebuinţarea violenţei nu s-a făcut în scopul sustragerii bunului, ci 
din răzbunare (C.S.J., s. pen., dec. nr. 642/2001). 

 Furt – abuz de încredere. Înstrăinarea de către muncitor a unui bun ce i-a fost încredinţat, 
pentru a-l folosi în procesul muncii, constituie infracţiunea de furt, iar nu aceea de abuz de 
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încredere, deoarece făptuitorul nu posedă sau deţine bunul înstrăinat în baza unui titlu, patronul 
păstrând, din punct de vedere juridic, posesia şi detenţia bunului (C.S.J., s. pen., dec. nr. 1197/2000). 
 

 Consumarea furtului. Este autor al infracţiunii consumate de furt, iar nu al tentativei la 
această infracţiune, inculpatul surprins la locul faptei după ce a luat o parte dintre bunuri din locul în 
care se găseau şi le-a pus în recipiente aduse de el pentru transport (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2442/1999). 
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