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Fişa infracţiunilor

PARTEA I
SEMINARE
Titlul I
Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I
INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII

Art. 188. Omorul
(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
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.
Art. 190. Uciderea la cererea victimei
Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care
suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de
suferinţe permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 191. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a
avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.
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(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un minor cu vârsta
cuprinsă între 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa
este închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a
împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o persoană care nu a putut să-şi dea seama de
consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă
sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost
urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 192. Uciderea din culpă
(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.

 A. Fişa infracţiunilor
OMUCIDEREA
Titlul I. Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii
Infracţiuni contra vieţii:
 intenţia specifică animus necandi – suprimarea voită a vieţii unei persoane
 omor – art. 188 C. pen.
 omor calificat – art. 189 C. pen.
 uciderea la cererea victimei – art. 190 C. pen.
 determinarea sau înlesnirea sinuciderii – art. 191 C. pen.
 violenţa în familie comisă în forma omorului/omorul calificat – art. 199 C. pen.
 ultrajul comis în forma omorului/omorul calificat – art. 257 C. pen.
 ultrajul judiciar comis în forma omorului/omorul calificat – art. 279 C. pen.
 culpa – uciderea din culpă – art. 192 C. pen., loviri sau vătămări cauzatoare
de moarte – art. 195 C. pen.
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Art. 188. Omorul
1. Consideraţii generale
•

Viaţa – atribut fundamental al fiinţei umane

Excepţii:

Dreptul la viaţă – drept absolut –
CONSACRARE

• art. 2 din Convenţia europeană a
drepturilor omului
• art. 22 din Constituţie
• Magna Charta Libertatum (Anglia,
1215)
• art. 1 din Protocolul nr. 6 la Convenţie
• art. 3 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului
• art. 6 pct. 1 din Pactul privitor la
Drepturile Civile şi Politice

•
•
•
•
•

pedeapsa capitală
sinuciderea
războiul
legitima apărare
ordinul legii:
a) când se asigură apărarea unei persoane împotriva unei violenţe ilegale;
b) când se efectuează o arestare legală
sau se împiedică evadarea unei persoane
legal deţinute;
c) când se reprimă, în condiţiile legii,
tulburări violente sau o insurecţie.
Abolirea pedepsei cu
Decretul-Lege nr. 6/19901

moartea

–

2. Obiectul
2.1. Obiectul juridic
 mănunchiul de relaţii sociale constituite în jurul valorii vieţii umane;
 durata vieţii se determină prin stabilirea momentului iniţial – naşterea – şi a
momentului terminal – moartea. În acest interval dreptul la viață se bucură de protecția
legii penale prin normele care prevăd infracțiunile contra vieții.
a) momentul iniţial – naşterea – expulzia nou-născutului – instalarea vieţii extrauterine. Proba: docimazia pulmonară;
b) momentul final – moartea cerebrală. Etape: agonia, moartea clinică, moartea
cerebrală (biologică).
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Publicat în M. Of. nr. 4 din 8 ianuarie 1990.
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