
În loc de prefaţă .......................................................................... IX

Abrevieri ..................................................................................... XI

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii ........................................... 1
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Determinări şi 

concepte privind viaţa persoanei şi protecţia acesteia 
prin mijloacele dreptului penal. Caracterizarea 
generală a infracţiunilor intenţionate asupra vieţii 
persoanei .............................................................................. 1

Secţiunea a 2-a. Omorul ........................................................... 3
Secţiunea a 3-a. Omorul calificat ............................................ 43

§1. Omorul săvârşit cu premeditare................................... 44
§2. Omorul săvârşit din interes material ............................ 53
§3. Omorul săvârşit pentru a se sustrage sau 

a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere 
penală sau de la executarea unei pedepse .................... 56

§4. Omorul săvârşit pentru a înlesni sau ascunde 
săvârşirea altei infracţiuni ............................................ 61

§5. Omorul săvârşit de către o persoană care 
a mai comis anterior o infracţiune de omor sau 
o tentativă la infrac ţiunea de omor ............................... 65

§6. Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor 
persoane ....................................................................... 71

§7. Omorul asupra unei femei gravide .............................. 81
§8. Omorul săvârşit prin cruzimi ....................................... 83

Secţiunea a 4-a. Uciderea la cererea victimei ......................... 96
Secţiunea a 5-a. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii ...... 109
Secţiunea a 6-a. Uciderea din culpă ...................................... 121

Cuprins



VI Infracţiuni contra vieţii, integrităţii sau sănătăţii persoanei

Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale 
sau sănătăţii ......................................................................... 131
Secţiunea 1. Lovirea sau alte violenţe .................................. 131
Secţiunea a 2-a. Vătămarea corporală ................................... 139
Secţiunea a 3-a. Lovirile sau vătămările cauzatoare 

de moarte ......................................................................... 155
Secţiunea a 4-a. Vătămarea corporală din culpă ................... 158
Secţiunea a 5-a. Relele tratamente aplicate minorului .......... 162
Secţiunea a 6-a. Încăierarea .................................................. 167

Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui 
membru de familie .............................................................. 176
Secţiunea 1. Violenţa în familie ............................................ 176
Secţiunea a 2-a. Uciderea ori vătămarea 

nou-născutului săvârşită de către mamă .......................... 184

Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului ................................... 208
Secţiunea 1. Întreruperea cursului sarcinii ............................ 208
Secţiunea a 2-a. Vătămarea fătului ....................................... 222

Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă 
a celor în primejdie ............................................................. 243
Secţiunea 1. Lăsarea fără ajutor a unei persoane 

aflate în dificultate ........................................................... 243
Secţiunea a 2-a. Împiedicarea ajutorului ............................... 248

Bibliografie ............................................................................... 253

Index .......................................................................................... 259


