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Fi a nr. 7

modul de desf urare a activit ilor legate de via a cotidian  socio-familiar  i/sau profesional , deci care 
poate avea repercusiuni asupra capacit ii de munc  (acea stare a func iilor organismului care-i permite 
individului s  desf oare o activitate social , s  corespund  cerin elor muncii profesionale). Un invalid 
poate avea capacitate de munc  p strat  (de i individul prezint  invaliditate, aceasta nu-i afecteaz  
capacitatea de munc  în cadrul meseriei sale), sc zut  ori pierdut  (temporar sau permanent)”;

(…) 3. prejudiciul estetic grav i permanent trebuie localizat numai la nivelul fe ei, deoarece se 
poate identi  ca aceast  urmare i atunci când acesta este localizat într-o alt  zon  a corpului care 
este vizibil  în mod obi nuit în special în timpul anotimpului cald când este frecvent  folosirea 
unor piese de vestimenta ie care descoper  diferite zone ale corpului (de pild , atunci când urmarea 
traumatic  const  într-un defect complex de p r i moi localizat la nivelul bra ului sau al piciorului, 
vizibil în cazul purt rii unui tricou sau a pantalonilor scur i).

BLACK BOX

1. în doctrin  (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 234) s-a ar tat c  num rul de zile de îngrijire 
medical  reprezint  num rul de zile prin care se estimeaz  în mod direct, din punct de vedere 
medico-legal, gravitatea unei/unor leziuni sau boli posttraumatice; stabilirea num rului de „zile de 
îngrijire medical ” ine cont de criteriul diagnostic (tipul, localizarea, m rimea i num rul leziunilor 
traumatice), criteriul terapeutic-prognostic (recuperator) [perioada de timp necesar  aplic rii unei 
terapii (medicamentoas , chirurgical , recuperatorie) –  e în ambulatoriu,  e prin internare în spital, 
pentru leziunea traumatic  respectiv ], criteriul antecedentelor patologice (starea de s n tate anterioar  
traumatismului suferit de victim ; a a-numitul „teren” al pacientului/victimei este determinat de vârst , 
boli preexistente, stare de nutri ie, particularit i legate de sex etc. Aceast  no iune medical-juridic  
de „zile de îngrijire medical ” nu trebuie confundat  cu timpul de vindecare anatomic , timpul de 
incapacitate temporar  de munc  (concediu medical) sau perioada de spitalizare (sau durata terapiei 
aplicat  prin internare în spital) ori cu perioada recuperatorie – de vindecare func ional ;

2. în literatura medico-legal  (V. Iftenie, D. Dermengiu, op. cit., p. 235) s-a ar tat c  in  rmitatea
reprezint  „un criteriu medico-legal indirect prin care sunt evaluate consecin ele posttraumatice i 
de  ne te o v t mare corporal  (grav ), total (complet ) sau par ial  (incomplet ), cu caracter de  nitiv, 
ce presupune existen a unei urm ri de natur  morfologic , morfo-func ional  sau numai func ional , ce 
produce un prejudiciu  zic i/sau psihic i care genereaz  persoanei respective o stare de inferioritate. 
Prejudiciul  zic poate   reprezentat prin: pierderea unui organ i/sau încetarea sau diminuarea semni  cativ  
i de  nitiv  a func ionalit ii acestuia, pierderea sau reducerea semni  cativ  i de  nitiv  a unui sim , 

lipsa unui segment corporal (a unei p r i corporale important  ca m rime) i/sau paralizia ori alterarea 
semni  cativ  (de  nitiv ) a sensibilit ii locale. Prejudiciul psihic, indiferent de forma i intensitatea sub 
care se manifest , trebuie s  aib  un substrat organic obiectivabil (spre exemplu, cicatricea meningo-
cerebral ). (…) Pentru a putea   interpretat  drept in  rmitate, consecin a posttraumatic  trebuie s   e 
de  nitiv , adic  s  nu mai  e susceptibil  de refacere, în sensul c , nici pe cale natural  i nici ca urmare 
a vreunei interven ii medico-chirurgicale nu se va mai putea ob ine remedierea”;

3. este posibil ca ac iunea violent  s  aib  drept urmare atât pierderea unui sim , cât i a unui 
organ a  at în direct  leg tur  cu sim ul i totodat  crearea unei prejudiciu estetic permanent (de pild , 
pierderea unui glob ocular ca urmare a interven iei chirurgicale consecutive agresiunii care are drept 
urmare pierderea v zului, dar i prejudiciul estic permanent în urma eviscera iei);
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4. în leg tur  cu urmarea constând într-un prejudiciu estetic grav i permanent, în DCC
nr. 703/2016 s-a re inut c : a. în aceast  no iune nu se încadreaz  prejudiciul estetic temporar ce se 
remediaz  de la sine, pe cale natural , i nici ipoteza în care ascunderea unui astfel de prejudiciu estetic 
se realizeaz  printr-o protez , întrucât nu echivaleaz  întotdeauna cu înl turarea acestuia. Leziunile 
care au produs o dizarmonie la nivelul fe ei, care nu poate   tears  printr-o interven ie chirurgical , 
putându-se numai ameliora aspectul cicatricilor, constituie un prejudiciu estetic grav i permanent; 
b. caracterul de permanen  a prejudiciului estetic presupune o consecin  posttraumatic  care nu este 
susceptibil  de refacere, în sensul c , nici pe cale natural , nici ca urmare a vreunei interven ii medico-
chirurgicale, nu se va mai putea ob ine remedierea. Astfel, t ierea p rului i raderea sprâncenelor nu 
constituie slu ire, deoarece acestea sunt supuse procesului de regenerare; c. gravitatea prejudiciului 
estetic const  în schimbarea înf i rii normale a unei persoane într-una nepl cut , resping toare, într-o 
des  gurare (schimbarea aspectului fe ei), în deformare (schimbarea formei corpului) sau în mutilare 
(desprinderea unei p r i din corp). Practic, varianta din vechiul Cod penal referitoare la „slu ire” 
avea în vedere aceste consecin e, de  nite lato sensu de practic  ca  ind un prejudiciu estetic grav i 
permanent; d. prejudiciul estetic grav reprezint  modi  carea morfologic  sau estetic  a aspectului  zic 
natural al persoanei, de natur  a-i crea un prejudiciu  zic real i evident, independent de posibilitatea 
– lipsit  de certitudine – de ameliorare prin metode chirurgicale i de durat . A a  ind, înf i area 
 zic  a persoanei se constituie într-un drept subiectiv care poate   atins când se comite infrac iunea 

de v t mare corporal , iar când repararea nu mai poate avea loc pe cale natural , individul afectat 
percepe des  gurarea ca  ind cauza suferin elor sale psihice, con tientizând nu numai in  rmitatea, ci 
i consecin ele acesteia, respectiv compasiunea sau dezgustul celor cu care vine în contact, ceea ce 

duce la retr irea evenimentelor cauzale. Tot astfel, marea diversitate a consecin elor ce pot   produse 
asupra  zionomiei victimei sau asupra unor procese  ziologice, determinate nu numai de modul în care 
agresorul ac ioneaz , ci i de particularit ile anatomice i  ziologice ale  ec rui individ, fac di  cil , 
dac  nu chiar imposibil , generalizarea efectelor în raport cu leziunea rezultat . De aceea, neputându-se 
ajunge la o concluzie cu valabilitate de generalizare, este evident c  nici urm rile la care se refer  
prevederile textului criticat nu pot   stabilite decât de la caz la caz, în raport cu speci  cul  ec rei cauze, 
ceea ce nu se poate realiza decât de instan a învestit  cu judecarea  ec rui proces concret;

5. infrac iunea de v t mare corporal  absoarbe infrac iunea de amenin are dac , imediat dup  ce 
f ptuitorul amenin  victima cu exercitarea de violen e, o love te,  ind îns  absorbit  în infrac iunea de 
omor, loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte, tâlh rie, ultraj, ultraj judiciar etc.;

6. în cazul în care f ptuitorul exercit  violen e asupra victimei în scopul punerii în primejdie a vie ii 
acesteia, se va re ine s vâr irea unei tentative la infrac iunea de omor/omor cali  cat s vâr it  cu inten ie 
direct /indirect , iar nu forma agravat  prev zut  de art. 194 alin. (2) C.pen.;

7. nu poate   re inut concursul ideal între infrac iunea de v t mare corporal  atunci când v t marea 
corporal  are ca urmare praeterinten ionat  avortul [art. 194 alin. (1) lit. d) C.pen.] i cea de întrerupere 
a cursului sarcinii care a avut ca urmare v t marea corporal  [art. 201 alin. (3) C.pen.];

8. infrac iunea de v t mare corporal  nu poate   re inut  în concurs ideal cu infrac iunea de loviri 
sau v t m ri cauzatoare de moarte în cazul în care fapta se comite împotriva aceleia i victime;

9. fapta constituie infrac iune i în caz de error in personam sau aberratio ictus.
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