
Capitolul I. Violul  
(art. 197 C. pen.) 

Secţiunea 1. Aspecte de drept material 

Potrivit Legii nr. 15 din 21 iunie 1968 privind Codul penal al 
României (republicat în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997), infracţiunea 
de viol avea următorul conţinut: 
(1) Raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin constrângerea 
acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.  
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, dacă:  
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;  
b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în trata-
mentul făptuitorului;  
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii.  
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani dacă victima nu a 
împlinit vârsta de 14 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau 
sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.  
(4) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în 
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  
(5) Faptele prevăzute în alin. (1), (2) lit. b) şi c) şi alin. (3) teza I nu se 
pedepsesc dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă a intervenit 
căsătoria dintre autor şi victimă. În caz de participaţie, în alte condiţii 
decât aceea prevăzută în alin. (2) lit. a), căsătoria dintre autor şi 
victimă produce aceleaşi efecte şi faţă de participanţi. 

Prin Legea nr. 197 din 13 noiembrie 2000 pentru modificarea şi 
completarea unor dispoziţii din Codul penal (M. Of. nr. 568 din 15 
noiembrie 2000), alin. (1) al art. 197 s-a modificat astfel:  
(1) Actul sexual, de orice natură, cu o altă persoană, prin constrân-
gerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de 
a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.  
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De asemenea, la art. 197 alin. (2), după lit. b) s-a introdus lit. b1), cu 
următorul cuprins:  
b1) victima este membru al familiei;  
Alineatul (5) al art. 197 a fost abrogat.  
 
Prin O.U.G. nr. 89 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi comple-
tarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni 
privind viaţa sexuală (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001), alin. (1), (2) şi 
(3) ale art. 197 s-au modificat astfel:  
(1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de 
acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibi-
litatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.  
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor 
drepturi, dacă:  
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;  
b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în trata-
mentul făptuitorului;  
b1) victima este membru al familiei;  
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii.  
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea 
unor drepturi dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta 
a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este 
închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Prin O.U.G. nr. 143 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi 
completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, 
în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale (M. Of. 
nr. 804 din 5 noiembrie 2002), alin. (3) al art. 197 s-a modificat astfel: 
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi interzicerea 
unor drepturi, dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta 
a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este 
închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Astfel, de lege lata, infracţiunea de viol, prevăzută de art. 197 C. pen., 
are următorul conţinut: 
Art. 197. Violul. (1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoana de 
sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profi-
tând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 
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(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor 
drepturi, dacă: 
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună; 
b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în trata-
mentul făptuitorului; 
b1) victima este membru al familiei; 
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii. 
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi interzicerea 
unor drepturi, dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta 
a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este 
închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
(4) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în miş-
care la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 
 
Potrivit Codului penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 
(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009), care va intra în vigoare, potrivit art. 446 
din cod, la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare, 
infracţiunea de viol este incriminată în art. 218 şi are următorul 
conţinut: 
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit 
prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare 
vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1). 
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exer-
citării unor drepturi atunci când: 
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamen-
tul făptuitorului; 
b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; 
c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; 
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; 
f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună. 
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este 
închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se 
pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte. 
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1. Viol săvârşit de două sau mai multe persoane îm-
preună. Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual. 
Împrejurări de determinare a constrângerii 

C. pen., art. 197 alin. (2) lit. a) 

Pentru existenţa infracţiunii de viol, apare ca lipsită de rele-
vanţă împrejurarea că partea vătămată ar mai fi avut raporturi 
sexuale cu alţi bărbaţi sau că ar fi fost cunoscută ca fiind imorală. 

Partea vătămată nu a mai opus rezistenţă făptuitorilor, însă 
această împrejurare nu poate fi apreciată ca un acord implicit la 
întreţinerea de raporturi sexuale cu aceştia, lipsa rezistenţei fiind 
consecinţa înfrângerii voinţei victimei, aptă a induce starea 
psihică de spaimă, de paralizare a voinţei, de conştientizare a 
inutilităţii opunerii, respectiv a potenţialului pericol de a fi supusă 
unor agresiuni fizice mai grave. 

C.S.J., s. pen., dec. nr. 2181 din 12 mai 2003,  
în B.J. Baza de date 

Prin sentin a penală nr. 40 din 11 februarie 2000, Tribunalul 
Dâmbovi a, Sec ia penală, l-a condamnat pe inculpatul U.C. pentru 
săvârşirea infrac iunii de perversiune sexuală, prevăzută de art. 201 
alin. (1) şi (2) raportat la art. 200 alin. (2) şi (3) C. pen., şi pentru 
săvârşirea infrac iunii de corup ie sexuală, prevăzută de art. 202 
C. pen., ambele cu aplicarea art. 74 lit. a) şi c), art. 76 lit. e) şi art. 75 
lit. c) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) 
C. proc. pen., i-a achitat pe inculpa ii B.G.C. pentru infrac iunea 
prevăzută de art. 197 alin. (2) lit. a) C. pen., N.C., pentru infrac iunea 
prevăzută de art. 197 alin. (2) lit. a) C. pen., M.I., pentru infrac iunea 
prevăzută de art. 197 alin. (2) lit. a), cu aplicarea art. 75 lit. c) C. pen., 
N.N., pentru infrac iunea prevăzută de art. 197 alin. (2) C. pen., cu 
aplicarea art. 75 lit. c) C. pen., U.B., pentru infrac iunea prevăzută de 
art. 197 alin. (1) C. pen., şi D.V.D., pentru infrac iunea prevăzută de 
art. 197 alin. (2) lit. a) C. pen.  

S-a re inut că, la data de 31 octombrie 1998, partea vătămată C.L., 
minoră în vârstă de 17 ani, se afla într-o discotecă din satul Cazaci, 
împreună cu sora şi cumnatul său. În jurul orelor 23.00, după ce a 
acostat-o pe partea vătămată, inculpatul U.C. a cerut permisiunea 
rudelor păr ii vătămate ca aceasta să îl înso ească până afară. Ajunşi în 
afara discotecii şi aflându-se singur cu partea vătămată, inculpatul i-a 
cerut să îl înso ească la domiciliul fratelui său, U.B., pentru a între ine 
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raporturi sexuale. Anterior acestei ac iuni, inculpatul U.C. a avut o 
discu ie cu al i tineri, propunându-le să între ină raporturi sexuale cu 
partea vătămată, pe care o va duce la locuin a fratelui său, respectiv cu 
inculpa ii N.C., B.G.C. şi D.V.D. Inculpatul şi partea vătămată, urmă-
ri i din spate de ceilal i inculpa i, au ajuns la domiciliul inculpatului 
U.B., unde atât inculpatul U.C., cât şi U.B. au între inut raporturi 
sexuale cu partea vătămată. Ulterior, inculpatul U.C. a obligat-o pe 
partea vătămată să se deplaseze într-o zonă nelocuită, cunoscută sub 
denumirea de punctul Moara, unde au fost înso i i şi de făptuitorii 
N.C., B.G.C., M.I., N.N., D.V.D., D.I., M.M.O. şi martorii N.P., 
B.B.M., C.I.C. şi N.I. Inculpatul U.C. a între inut cu partea vătămată 
un raport sexual, urmat de perversiuni sexuale în prezen a minorilor, 
după care, în acelaşi loc, au între inut raporturi sexuale şi ceilal i 
inculpa i. Inculpatul minor D.V.D. a încercat la rândul său să între ină 
un raport sexual, cerându-i voie inculpatului U.C., dar, datorită lipsei 
de experien ă, nu l-a realizat. 

În raport de probele administrate, prima instan ă a re inut că în 
cauză nu rezultă că partea vătămată a între inut rela iile sexuale cu 
inculpa ii în urma unei constrângeri fizice sau morale, prin violen ă 
sau amenin are, care să fie efectivă şi suficientă ca intensitate pentru a 
înfrânge, mai multe ore, rezisten a şi opunerea acesteia. S-a apreciat 
că, chiar dacă inculpatul U.C. i-a dat o lovitură cu palma minorei 
lângă gardul din apropierea discotecii, tot comportamentul ulterior al 
păr ii vătămate a fost de natură a infirma existen a constrângerii pentru 
între inerea raporturilor sexuale cu inculpa ii şi cu al i tineri, martori 
în cauză. S-a re inut numai că inculpatul U.C. se face vinovat de 
săvârşirea infrac iunilor de perversiune sexuală şi corup ie sexuală, 
fapte pentru care a fost condamnat. 

Curtea de Apel Ploieşti, Sec ia penală, prin decizia penală nr. 240 
din 14 iunie 2000, a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dâmbovi a şi partea civilă C.L.L., a desfiin at în parte 
sentin a atacată şi, în consecin ă, l-a condamnat pe inculpatul U.C. 
pentru săvârşirea infrac iunii prevăzute de art. 197 alin. (1) C. pen., 
pentru săvârşirea infrac iunii prevăzute de art. 197 alin. (2), cu apli-
carea art. 75 lit. c) C. pen., pentru infrac iunea prevăzută de art. 201 
alin. (1) şi (2) raportat la art. 200 alin. (2) şi (3), cu aplicarea art. 75  
lit. c) C. pen., şi pentru infrac iunea prevăzută de art. 202 C. pen. l-a 
condamnat pe inculpa ii M.I. şi N.N. pentru săvârşirea infrac iunii 
prevăzute de art. 197 alin. (2) lit. a), cu aplicarea art. 75 lit. c) C. pen., 
pe inculpatul U.B. pentru săvârşirea infrac iunii prevăzute de art. 197 
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alin. (1) C. pen., pe inculpa ii N.C., B.G.C. şi D.V.D. pentru săvârşirea 
infrac iunii prevăzute de art. 197 alin. (2) lit. a), cu aplicarea art. 99 şi 
urm. C. pen., respectiv, cu referire la ultimul inculpat, pentru compli-
citate la infrac iunea de viol, prevăzută de art. 26 raportat la art. 197 
alin. (2) lit. a), cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen. Pentru a hotărî 
astfel, instan a de apel a apreciat că prima instan ă a stabilit corect 
starea de fapt cu privire la exercitarea de violen e asupra păr ii 
vătămate de către inculpatul U.C., în elegerea anterioară a acestuia cu 
ceilal i inculpa i, între inerea de raporturi sexuale şi săvârşirea actelor 
de perversiune sexuală. Inculpa ii au recunoscut că au între inut raport 
sexual cu minora, dar au sus inut că partea vătămată a consim it să 
aibă rela ii intime cu ei. Din probe rezultă însă că inculpatul U.C. a 
constrâns-o pe minoră să îl înso ească la locuin a fratelui său, lovind-o 
de două ori cu palma peste fa ă. Păr ile au fost înso ite de ceilal i 
inculpa i, cărora U.C. le-a promis că vor avea raporturi sexuale cu 
victima. Din cauza temerii puternice create asupra victimei, aceasta s-a 
deplasat împreună cu inculpa ii men iona i. Or, infrac iunea de viol se 
realizează, sub aspectul elementului material, printr-o ac iune, în 
forma unui raport sexual, prin constrângere, fie profitând de neputin a 
victimei de a se apăra, fie de a-şi exprima voin a. În împrejurările 
date, victima şi-a dat seama că orice împotrivire este zadarnică şi nu a 
mai opus rezisten ă. În atare situa ie, prima instan ă trebuia să aibă în 
vedere împrejurările în care au fost între inute aceste raporturi sexuale, 
pe rând, prin constrângere, pe câmp, pe o vreme friguroasă, noaptea, 
la data de 31 octombrie 1998, când victima a fost dezbrăcată şi obli-
gată să între ină raporturi sexuale cu făptuitorii, pe pământul aproape 
înghe at. Săvârşirea faptelor în aceste condi ii, de către numeroşi parti-
cipan i, dintre care o parte minori, a condus la concluzia că raporturile 
sexuale s-au consumat prin înfrângerea voin ei păr ii vătămate, iar 
acestea întrunesc elementele constitutive ale infrac iunii de viol. Sus i-
nerile instan ei de fond că partea vătămată ar avea un comportament 
degajat în ceea ce priveşte rela iile sexuale au fost infirmate de 
depozi iile inculpa ilor, care au declarat că nu au cunoscut-o anterior, 
de cele ale martorului M.I., cât şi de caracterizările de la şcoala unde 
partea vătămată înva ă.  

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul D.V.D., în cursul aceleiaşi nop i, 
acesta a încercat să între ină raport sexual cu partea vătămată, 
cerându-i permisiunea inculpatului U.C., în timp ce se întorceau spre 
discotecă. Acesta nu a reuşit însă să aibă raport sexual cu victima, dar 
atitudinea sa în momentul în care ceilal i inculpa i, în mod succesiv, 
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au între inut raporturi sexuale cu partea vătămată denotă o participare 
activă, finalizată printr-o tentativă de a avea cu victima raport sexual 
şi constituie un act de complicitate morală la viol. 

Împotriva acestei din urmă hotărâri inculpa ii U.C., M.I., N.N., 
U.B., N.C., B.G.C. şi D.V.D. au declarat recurs, solicitând admiterea 
acestuia, casarea hotărârii atacate şi men inerea hotărârii primei 
instan e. Se sus ine, în esen ă, că partea vătămată, cunoscută ca fiind 
libertină în comportament, a între inut într-adevăr acte sexuale cu 
inculpa ii, dar fără a fi constrânsă, aşa cum în mod corect a re inut 
prima instan ă. Exercitarea constrângerii, cu excep ia violen elor exer-
citate de inculpatul U.C., cărora li se dă însă o altă conota ie, fără 
legătură cu latura subiectivă a infrac iunii de viol, este infirmată de 
probatoriul administrat în cauză, astfel că nu s-a dovedit în ce constă 
vinovă ia inculpa ilor sub aspectul săvârşirii infrac iunii de viol 
re inute în sarcina lor. 

Examinând cauza prin prisma criticilor formulate, precum şi în 
raport de dispozi iile art. 3859 alin. (3) C. proc. pen., s-au constatat 
următoarele: potrivit art. 197 alin. (1) C. pen., în redactarea în vigoare 
la data săvârşirii infrac iunilor de către inculpa i, constituie infrac iu-
nea de viol raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin 
constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra 
ori de a-şi exprima voin a, fapta având un caracter agravat, potrivit 
alin. (2) lit. a) a art. 197 C. pen., dacă a fost săvârşită de două sau mai 
multe persoane împreună. În cauză, elementul material al infrac iunii 
de viol din cadrul laturii obiective a acesteia, al raportului sexual cu o 
persoană de sex feminin, nu este contestat. Pentru a se statua în sensul 
că raporturile sexuale a căror între inere a fost recunoscută nu intră în 
latura obiectivă a infrac iunii de viol, recuren ii-inculpa i au invocat 
existen a consim ământului păr ii vătămate. Ca atare, sus in că rapor-
turile sexuale nu sunt urmarea constrângerii fizice ori morale a păr ii 
vătămate. Totodată, sub aspectul laturii subiective, în raport de împre-
jurările în care au avut loc raporturile sexuale, inculpa ii nu au avut 
reprezentarea că acestea se realizează prin constrângere. 

Criticile formulate de recuren ii-inculpa i vizând motivul de casare 
prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. proc. pen. sunt neîntemeiate. Astfel, 
constrângerea persoanei de sex feminin la raport sexual constituie o 
formă brutală de încălcare a libertă ii ei sexuale, ocrotită de legea 
penală. Libertatea individuală în general include şi libertatea sexuală a 
persoanei de sex feminin de a dispune liber de corpul său în domeniul 
vie ii sexuale, în limitele normelor de drept şi a celor morale. Ca atare, 
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orice constrângere exercitată asupra acesteia pentru a o determina la 
între inerea unui raport sexual constituie o nesocotire a dreptului ei de 
a consim i sau nu la acesta, o încălcare a rela iilor sociale care îi 
asigură acest drept şi pe care legea penală o pedepseşte. Pentru exis-
ten a infrac iunii de viol, apare ca lipsită de relevan ă împrejurarea că 
partea vătămată ar mai fi avut raporturi sexuale cu al i bărba i sau că 
ar fi fost cunoscută ca fiind imorală, sub acest aspect. Ca atare, aceste 
aprecieri invocate în apărare de către inculpa i nu au a fi examinate, 
dată fiind lipsa lor de relevan ă juridică în cauză. 

Cerin a legii referitoare la existen a constrângerii a fost dovedită în 
mod corect, instan a de apel re inând înfrângerea voin ei păr ii vătă-
mate prin lovirea acesteia de către inculpatul U.C., după ce victima a 
refuzat actul sexual propus de acesta. Fiind înso ită şi de ceilal i 
inculpa i, partea vătămată nu a mai opus rezisten ă făptuitorilor, fără 
ca această împrejurare să poată fi apreciată ca un acord implicit la 
între inerea de raporturi sexuale cu aceştia, lipsa rezisten ei fiind con-
secin a înfrângerii voin ei victimei prin această modalitate, aptă a 
induce starea psihică de spaimă, de paralizare a voin ei, de conştienti-
zare a inutilită ii opunerii şi respectiv a poten ialului pericol de a fi 
supusă unor agresiuni fizice mai grave. Partea vătămată a fost supusă 
şi unei expertize medico-legale psihiatrice, care relevă un intelect 
liminar prin caren e instructiv-educative şi familiale, precum şi o 
imaturitate afectivă, fiind înlăturată ipoteza existen ei unor afec iuni 
care să determine denaturarea adevărului sau prezentarea denaturată a 
faptelor. 

Pe de altă parte, comiterea faptelor cu inten ie directă este dovedită 
de în elegerea anterioară a inculpa ilor în sensul de a între ine rapor-
turi sexuale cu victima, recunoscută de aceştia. Rezolu ia infrac io-
nală, stabilită în func ie de probatoriul administrat în cauză, este dove-
dită şi de împrejurarea că inculpatul D.V.D., în tentativa sa de viol, nu 
a avut nicio discu ie cu partea vătămată, acceptul pentru între inerea 
raportului sexual fiind cerut inculpatului U.C. 

Eroarea gravă de fapt ca motiv de casare nu priveşte dreptul suve-
ran al instan ei de apreciere a probelor, ci exclusiv discordan a între 
cele re inute de instan ă şi con inutul real al probelor, prin ignorarea 
unor aspecte evidente şi care au avut drept consecin ă pronun area altei 
solu ii decât cea pe care materialul probator o sus ine. În cauză au fost 
administrate probe, instan a de apel a reevaluat probatoriul administrat 
şi a pronun at o hotărâre sus inută de probele dosarului. 
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Ca atare, criticile formulate sunt neîntemeiate, hotărârea atacată nefiind 
supusă cazului de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. proc. pen. 

 

Notă: În cauza M.C. c. Bulgariei (Hotărârea din 4 decembrie 2003, 
www.echr.coe.int), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, 
în conformitate cu normele actuale ale dreptului internaţional şi compa-
rat privitoare la legislaţiile în materia infracţiunii de viol, un stat este 
ţinut, pe temeiul obligaţiilor pozitive ce îi sunt impuse de art. 3 şi art. 8 
din Convenţie, să urmărească şi să pedepsească efectiv orice act sexual 
care a avut loc fără consimţământul victimei, chiar dacă aceasta nu a 
opus rezistenţă fizică. Îndatorirea Curţii, într-o asemenea situaţie, constă 
în a vedea dacă legislaţia naţională şi aplicarea ei, inclusiv în privinţa 
anchetei efective, are asemenea lacune încât autorităţile nu sunt în 
măsură să îşi îndeplinească aceste obligaţii. Curtea nu ar putea substi-
tui aprecierea sa asupra faptelor celei făcute de autorităţile interne, 
după cum nici nu ar fi în măsură să se pronunţe asupra responsabili-
tăţii penale a autorilor actelor incriminate. 

În speţa menţionată, Curtea a constatat că autorităţile naţionale au 
avut o misiune dificilă, deoarece ele s-au aflat în faţa a două versiuni 
contradictorii privitoare la evenimentele în discuţie şi dispuneau de 
puţine probe directe ale producerii lor. Anchetatorii şi procurorii au de-
pus eforturi care sunt de necontestat, dar nu au apreciat circumstanţiat 
declaraţiile contradictorii obţinute, după cum nu au întrebuinţat toate 
căile procedurale pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a produs 
fapta penală, în special prin confruntarea martorilor care au dat acele 
declaraţii şi prin corecta stabilire a cronologiei evenimentelor. Ancheta 
desfăşurată a insistat prea mult asupra absenţei unor probe directe ale 
violului, cum ar fi lipsa unor urme de violenţă pe corpul victimei, consi-
derând că opunerea de rezistenţă agresorilor ei constituie un element 
decisiv ce defineşte infracţiunea discutată. Curtea a considerat aceas-
tă modalitate de analiză a condiţiilor în care s-au produs faptele şi a 
calificării lor ca restrictive, deoarece ancheta s-a axat exclusiv pe ana-
liza problemei lipsei „consimţământului” victimei.  

De asemenea, ea a înlăturat susţinerea Guvernului în sensul că în 
sistemul naţional de drept victima dispunea de un mijloc adecvat de 
redresare a situaţiei create prin introducerea unei acţiuni civile în des-
păgubiri împotriva autorilor violului, stabilind că, în orice caz, protecţia 
efectivă împotriva unei asemenea fapte impune luarea unor măsuri 
represive penale. 

Totuşi, Curtea Europeană a subliniat că îndeplinirea obligaţiei pro-
cedurale impuse de art. 3 nu semnifică, în mod necesar, sancţionarea 
cu orice preţ a unor funcţionari ai statului implicaţi, într-un fel sau altul, 
în producerea relelor tratamente alegate de victimă. Convenţia impune 
numai desfăşurarea de investigaţii de natură a conduce la pedepsirea 
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persoanelor responsabile, dacă acestea există sau dacă li se poate 
determina neîndeplinirea obligaţiilor ce le reveneau, raportate la dispo-
ziţiile Convenţiei. De aceea, Curtea a considerat că autorităţile statului 
îşi îndeplinesc aceste obligaţii când angajează o procedură penală 
împotriva agenţilor statului, oricare ar fi concluziile acesteia, în măsura 
în care ea s-a desfăşurat corect şi obiectiv. 

2. Constrângere morală la realizarea actului sexual. 
Relevanţa atitudinii victimei  

C. pen., art. 197 alin. (1) şi (3) 

În cazul infracţiunii de viol, actul sexual trebuie realizat fie prin 
constrângere, fie profitând de neputinţa victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa. Constrângerea poate fi fizică sau morală. 
Constrângerea morală constă în ameninţarea victimei pentru a o 
determina la raport sexual, împrejurarea dacă victima a opus sau 
nu rezistenţă neavând mare semnificaţie, legiuitorul prevăzând că 
impactul psihologic al faptei, suportat de victimă, justifică pe 
deplin o asemenea lipsă de reacţie. 

I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 5001 din 5 octombrie 2004,  
www.scj.ro 

Tribunalul Arad, în baza art. 197 alin. (1) şi (3) raportat la art. 99 
şi art. 109 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul A.C. la pedeapsa de 6 
ani închisoare pentru infrac iunea de viol. Pentru a se pronun a astfel, 
instan a de fond a re inut, în esen ă, că în după-amiaza zilei de 10 mai 
2003, în jurul orei 18.00, în timp ce se întorcea acasă de la cumpă-
rături, partea vătămată C.A.C., în vârstă de 14 ani, a fost ajunsă din 
urmă de inculpatul A.C., care a prins-o cu o mână de gură şi cu 
cealaltă de dosul bluzei cu care era îmbrăcată, apoi a împins-o circa 
20-30 metri într-un loc ascuns de vegeta ie, unde, prin constrângere şi 
profitând de imposibilitatea ei de a se apăra, a trântit-o la pământ, a 
dezbrăcat-o şi a între inut cu ea un act sexual normal. Deşi după 
consumarea actului sexual inculpatul a amenin at-o cu moartea pe 
minoră în cazul în care va spune cuiva despre cele întâmplate, partea 
vătămată s-a deplasat direct acasă şi i-a povestit totul mamei sale, 
A.G., care în aceeaşi zi a sesizat organele de poli ie. Atât în faza de 
urmărire penală, cât şi în cea de cercetare judecătorească, inculpatul a 
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recunoscut fapta comisă, sus inând însă că a avut consim ământul 
păr ii vătămate. 

Curtea de Apel Timişoara a respins ca nefondat apelul declarat de 
inculpatul A.C. împotriva sentin ei penale a Tribunalului Arad, 
însuşindu-şi argumenta ia instan ei de fond. Împotriva acestei decizii 
inculpatul a declarat recurs pentru cazurile de casare prevăzute de 
art. 3859 pct. 12 şi 14 C. proc. pen., solicitând, în principal, achitarea 
în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d)  
C. proc. pen., considerând că nu se face vinovat de săvârşirea faptei, 
întrucât nu a exercitat violen e psihice sau fizice asupra păr ii vătă-
mate, neexistând urme de violen ă pe corpul minorei, rela iile sexuale 
între inându-le cu acordul acesteia. 

Recursul este nefondat. Analizând decizia atacată în raport de pro-
bele dosarului, curtea a constatat că situa ia de fapt a fost corect 
re inută şi vinovă ia inculpatului pe deplin dovedită, fiind sus inută de 
ansamblul materialului probator administrat în cauză. Apărarea incul-
patului, în sensul că a între inut raportul sexual cu acordul minorei, nu 
a putut fi primită, ea fiind infirmată de toate probele dosarului. Astfel, 
martorul Şt.A., care a fost prezent când bunica fetei a anun at telefonic 
organele de poli ie, a men ionat că minora era plânsă şi în stare de şoc. 
Partea vătămată şi bunica acesteia au avut declara ii constante în care 
au arătat pe larg cum minora a fost obligată să se deplaseze într-un loc 
mai ferit, pentru a fi supusă la raporturi sexuale împotriva voin ei ei. 
Totodată, raportul medico-legal consemnează deflorarea recentă şi 
prezen a spermatozoizilor, fără a releva urme de violen ă fizică, ceea 
ce este explicabil, dat fiind că raportul sexual s-a realizat prin violen ă 
psihică, respectiv amenin are. 

De esen ă, infrac iunea de viol este aceea că raportul sexual trebuie 
realizat prin constrângere, fie profitând de neputin a victimei de a se 
apăra ori de a-şi exprima voin a. Constrângerea poate fi fizică sau 
morală. Constrângerea morală constă în amenin area victimei exerci-
tată pentru a o determina pe aceasta la raport sexual, împrejurarea 
dacă victima a opus sau nu rezisten ă neavând mare semnifica ie, 
legiuitorul prevăzând că impactul psihologic al faptei, suportat de 
victimă, justifică pe deplin o asemenea lipsă de reac ie. 
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3. Raport sexual realizat prin constrângere sub forma 
ameninţării. Pluralitate de subiecţi pasivi. Concurs de 
infracţiuni 

C. pen., art. 41 alin. (2), art. 197 alin. (1) 

1. Pentru realizarea constrângerii ca element al laturii obiec-
tive a infracţiunii de viol, este suficientă acţiunea de ameninţare, 
care să fi fost de natură a crea o temere pentru persoana vătă-
mată. Or, în speţă, este dovedit că inculpatul era cunoscut ca un 
element violent care pune în practică ameninţările lansate şi că a 
ameninţat părţile vătămate că le va tăia cu cuţitul pe faţă ori le va 
da şi altor prieteni dacă vor sesiza organele de urmărire penală. 

În acest context al profilului violent al inculpatului, amenin-
ţările proferate de acesta au avut atitudinea de a crea în psihicul 
părţilor vătămate o stare de teamă, condiţii în care raporturile 
sexuale cu acestea s-au realizat prin constrângere. 

 
2. Având în vedere că hotărârile infracţionale au fost luate de 

inculpat pentru fiecare parte vătămată în mod distinct, datorită 
pluralităţii subiecţilor pasivi, sunt îndeplinite elementele constitu-
tive a două infracţiuni de viol, aflate în concurs.  

C.A. Iaşi, dec. pen. nr. 883 din 31 octombrie 2000, 
 în C.P.J. 2000, p. 149-151 

Prin sentin a penală nr. 499 din 1 februarie 2000, Judecătoria Iaşi 
l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru 
infrac iunea de viol, prevăzută de art. 197 alin. (1), cu aplicarea art. 41 
alin. (2) şi art. 37 lit. a) C. pen. Prin aceeaşi sentin ă, în temeiul art. 11 
pct. 2 lit. b), cu aplicarea art. 10 lit. h) C. proc. pen., s-a încetat pro-
cesul penal pentru infrac iunea de viol prevăzută de art. 197 alin. (1) 
C. pen., prin retragerea plângerii prealabile. S-a re inut în sarcina 
inculpatului că, prin constrângere, în perioada 1996 - februarie 1997, 
în mod repetat, a între inut raporturi sexuale cu trei păr i vătămate. 
Inculpatul era recunoscut ca un element violent, care pune în practică 
orice amenin are, cei din jur fiind timora i de persoana lui. Cele trei 
păr i vătămate au fost acostate pe rând de inculpat, la o discotecă şi pe 
stradă. În perioada men ionată, inculpatul le-a amenin at că le va tăia 
cu cu itul pe fa ă sau le va încredin a unor prieteni să între ină rapor-
turi sexuale, dacă vor refuza raporturile sexuale cu el. În acest context, 
inculpatul a între inut în perioada men ionată cinci raporturi sexuale 
cu o parte vătămată, două raporturi sexuale cu o a doua şi un raport 
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sexual cu a treia. În cursul judecă ii la prima instan ă, partea vătămată 
cu care inculpatul a între inut cinci raporturi sexuale şi-a retras plânge-
rea, astfel că instan a a dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit. b), cu aplicarea 
art. 10 lit. h) C. proc. pen., cu referire la art. 197 alin. (4) C. pen., înce-
tarea procesului penal. Celelalte două păr i vătămate şi-au men inut 
plângerile, iar instan a de fond a re inut că inculpatul a ac ionat 
împotriva lor în baza unei singure rezolu ii infrac ionale şi a încadrat 
fapta inculpatului în dispozi iile art. 197 alin. (1), cu aplicarea art. 41 
alin. (2) C. pen., aplicând pedeapsa de 10 ani închisoare. 

Sentin a a fost apelată de inculpat şi criticată, printre alte motive, şi 
pentru nelegalitate, constând în greşita condamnare, deoarece el nu a 
constrâns păr ile vătămate, acestea acceptând raporturile sexuale de 
bunăvoie. Instan a de apel nu a primit acest motiv, re inând că din 
probele existente rezultă că inculpatul a amenin at păr ile vătămate şi 
acestea, de teamă, au acceptat să între ină raporturi sexuale cu el. Ana-
lizând din oficiu încadrarea juridică, prin decizia penală nr. 772 din 20 
iunie 2000, Tribunalul Iaşi a re inut că dispozi iile art. 41 alin. (2)  
C. pen. au fost just re inute la infrac iunea unică de viol prevăzută de 
art. 197 alin. (1) C. pen. 

În termenul prevăzut de art. 3853 alin. (1) C. proc. pen., hotărârile 
au fost recurate de inculpat şi criticate, printre alte motive, pentru 
nelegalitate. A sus inut inculpatul că nelegal instan ele au re inut 
vinovă ia pentru infrac iunea de viol, deoarece faptei îi lipseşte latura 
obiectivă, respectiv realizarea raporturilor sexuale prin constrângere. 

Analizând acest motiv de recurs prevăzut de art. 3859 alin. (1) 
pct. 12 C. proc. pen., s-au re inut următoarele: just instan ele au re inut 
vinovă ia inculpatului şi au dispus condamnarea acestuia. Pentru reali-
zarea constrângerii ca element al laturii obiective a infrac iunii de viol, 
este suficientă ac iunea de amenin are. Referitor la această ac iune, 
este necesar ca amenin area să fi fost de natură a crea o temere pentru 
persoana vătămată. Or, în spe ă, este dovedit că inculpatul era cunos-
cut ca un element violent care pune în practică amenin ările lansate şi 
că a amenin at păr ile vătămate că le va tăia cu cu itul pe fa ă ori le va 
da şi altor prieteni dacă vor sesiza organele de urmărire penală. În 
acest context al profilului violent al inculpatului, amenin ările profe-
rate de acesta au avut atitudinea de a crea în psihicul păr ilor vătămate 
o stare de teamă, condi ii în care raporturile sexuale cu acestea s-au 
realizat prin constrângere. 

Analizând hotărârile recurate şi din oficiu, în condi iile art. 3859 
alin. (3) C. proc. pen., s-a constatat că sunt nelegale cu privire la înca-


