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Fi e de Drept penal. Partea general

PLAN DE R SPUNS

1. Identi  carea situa iilor
de fapt care sunt relevante

pentru formularea unui 
r spuns

a. victim  minor  care nu î i exprim  acordul la actele de penetrare
sexual ;

b. p trunderea f r  drept pe timp de noapte de trei persoane împreun
în domiciliul persoanei v t mate;

c. între inerea în aceea i împrejurare prin constrângere de c tre X i
Y de multiple acte de penetrare sexual  cu persoana v t mat ;

d. determinarea prin amenin are i violen  de c tre Y a lui Z s
între in  acte sexuale cu persoana v t mat  constrâns  i s  o ating  
în zonele intime. Comiterea de acte de penetrare sexual  de c tre Y 
împreun  cu Z;

e. lipsa vreunei restrângeri a libert ii persoanei dup  momentul
consum rii violului.

2. Determinarea infrac iunii/
institu iei/ilor de drept

incidente

a. viol în varianta agravat  (asupra unui minor i de dou  sau mai
multe persoane împreun ) – art. 218 alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen., 
precum i violarea de domiciliu în varianta agravat  (în timpul nop ii) – 
art. 224 alin. (1) i (2) C.pen.;

b. circumstan a agravant  legal  prev zut  de art. 77 lit. a) C.pen. în
cazul viol rii de domiciliu; neaplicarea acestei circumstan e i în cazul 
violului;

c. ac iunea lui Z sub imperiul constrângerii  zice – art. 24 C.pen.;
d. participa ia improprie a lui Y la faptele lui Z (art. 52 C.pen.);
e. condi iile de aplicare a tratamentului sanc ionator (art. 80 C.pen.,

art. 83 C.pen., art. 91 C.pen.).

3. Aplicarea legii situa iilor
de fapt identi  cate

a. X, Y i Z au între inut raporturi sexuale i acte sexuale prin
constrângere cu persoana v t mat . Coautorat la fapta tipic  i 
antijuridic  de viol prev zut  de art. 218 alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen.;

b. nu exist  niciun caz de înl turare a imputabilit ii faptei pentru X
i Y. Fapta acestora constituie infrac iunea de viol;

c. X i Y comit violul în condi iile unit ii naturale colective de
infrac iune,  ind realizat  în acelea i împrejur ri spa io-temporale o 
singur  ac iune infrac ional  i mai multe acte de executare; întreruperile 
intervenite în intervalul de timp în care a fost s vâr it  fapta sunt 
întreruperi  re ti, raporturile i actele sexuale  ind s vâr ite în cadrul 
unui proces execu ional unic;
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Structura  elor

e. X, Y i Z au comis în coautorat infrac iunea de violare de domiciliu
în timpul nop ii, iar r spunderea penal  este agravat  i de ac iunea 
concomitent  a acestora – art. 224 alin. (1) i (2) C.pen. cu aplicarea 
art. 77 lit. a) C.pen.

4. Concluzii

a. X i Y vor   condamna i pentru comiterea în concurs real a
infrac iunilor de viol i violarea de domiciliu, prev zute de art. 218 
alin. (1) i (3) lit. c) i f) C.pen. i art. 224 alin. (1) i (2) C.pen. cu 
aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. Solu ia de condamnare se impune fa  
de limitele de pedeaps  prev zute de lege pentru infrac iunea de viol i 
de necesitatea asigur rii unui tratament sanc ionator unitar al pluralit ii 
din infrac iuni. În func ie de procedura de judecat  urmat  i de re inerea 
unor cauze de atenuare, având în vedere i cuantumul pedepsei rezultante 
aplicate, nu este exclus  posibilitatea suspend rii sub supraveghere a 
execut rii pedepsei.

b. Z va   achitat în temeiul art. 16 alin. (1) lit. d) teza a II-a C.proc.pen.
ca urmare a re inerii unei cauze de neimputabilitate în privin a acuza iei 
de viol. În ceea ce prive te acuza ia de violare de domiciliu, instan a poate 
opta între renun area la aplicarea pedepsei, amânarea aplic rii pedepsei, 
suspendarea sub supraveghere i condamnarea cu executare în regim de 
deten ie în func ie de modalitatea de evaluare a criteriilor prev zute de 
art. 74 C.pen.




