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Fi a nr. 1

C. Latura obiectiv

1. Element material
 Uciderea unei persoane în via  printr-o:

a.  ac iune violent  sau neviolent ;
b.  inac iune ilicit , când autorul se a   în postura garantului care are o obliga ie legal  sau 

conven ional  de a ac iona pentru a împiedica producerea decesului.

2. Urmarea imediat
moartea victimei.

3. Leg tura de cauzalitate
trebuie s  existe i s   e dovedit  leg tura dintre ac iunea sau inac iunea subiectului activ i 
moartea victimei (a se vedea, pentru o analiz  detaliat , i M. Udroiu, Sinteze de drept penal. 
Partea special , Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2020, p. 13 - 16).

D. Latura subiectiv

inten ia direct  sau indirect .

E. Forme

1. Acte preg titoare 2. Tentativ 3. Consumare

posibile, dar 
neincriminate.

a.  idonee imperfect : este posi bil  i incri-
minat ;

b.  idonee perfect : este posibil  i incriminat ;
c.  cauze de nepedepsire: desis tarea i împie-

di carea produ cerii rezulta tului.

în momentul 
producerii mor ii.

NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…)

(...) 1. sinuciderea unei persoane poate   incriminat  ca omor, deoarece în cazul acestei infrac iuni 
este necesar ca victima infrac iunii s   e o alt  persoan  decât cea care suprim  via a; în schimb, 
determinarea sau înlesnirea sinuciderii constituie o infrac iune autonom .

(...) 2. s vâr irea unei fapte din glum  ori în contextul unei farse exclude posibilitatea re inerii 
inten iei indirecte i atrage re inerea culpei, deoarece atunci când f ptuitorul a l sat în sarcina 
providen ei soarta vie ii victimei, de i fa  de contextul i modul de ac iune riscul de a se produce 
decesul era semni  cativ, se va re ine c  acesta a prev zut posibilitatea producerii urm rii imediate 
i a acceptat-o;

(...) 3. producerea unui accident rutier va atrage întotdeauna re inerea comiterii faptei din culp , 
deoarece raportat la circumstan ele comiterii faptei accidentul rutier poate   comis i cu inten ie 
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Omorul

indirect , nu doar din culp  (de pild , atunci când conduc torul auto conduce cu o vitez  de 150 
km/h în localitate trecând la toate semafoarele pe culoarea ro ie, context în care love te un pieton 
care traversa legal pe trecerea de pietoni; sau în ipoteza în care dup  producerea accidentului, de i se 
a  a în pozi ia de garant, nu intervine pentru salvarea victimei, iar inac iunea sa se plaseaz  în lan ul 
cauzal, conducând la decesul victimei;

(...) 4. în cazul suprim rii vie ii unei persoane nu prezint  importan  în niciun caz scopul sau 
mobilul, deoarece în ipoteza în care omorul este comis din interes material (mobil special) se va 
re ine forma cali  cat  a omorului prev zut de art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen., iar dac  scopul urm rit
la comiterea omorului este acela ca f ptuitorul sau un ter  s  se sustrag  de la tragerea la r spundere 
penal  sau de la executarea unei pedepse se va re ine comiterea omorului cali  cat prev zut de 
art. 189 alin. (1) lit. c) C.pen. Omorul poate   comis i f r  vreun mobil sau scop anume, cum ar   
situa ia descris  de A. Camus în Str inul cu privire la momentul în care Meursault, dup  ce particip  
la înmormântarea mamei sale, ucide f r  vreun motiv anume un b rbat arab prin executarea mai 
multor focuri de arm .

BLACK BOX

1. nu constituie omor cali  cat, ci omor: 
a) omorul comis în public;
b) omorul comis pro  tând de starea de neputin  a victimei de a se ap ra [se va re ine circumstan a 

agravant  general  prev zut  de art. 77 lit. e) C.pen.];
c) omorul comis prin mijloace care pun în pericol via a mai multor persoane [se va re ine circumstan a 

agravant  general  prev zut  de art. 77 lit. c) C.pen.];
2. se va re ine existen a omorului i în caz de error in personam sau de aberratio ictus;
3. omorul poate îmbr ca atât forma unit ii naturale de infrac iune, cât i a unit ii legale (de pild , 

infrac iune progresiv  sau continuat );
4. fa  de urmarea imediat  produs  i de modalitatea de afectare a valorii sociale protejate, omorul 

în form  consumat  nu poate   considerat o infrac iune continu ; este totu i posibil  re inerea unei 
forme continue a omorului în cazul în care acesta îmbrac  forma tentat  a unei infrac iuni omisive 
improprii în care obliga ia legal  sau conven ional  de a ac iona are caracter de permanen ;

5. nu se poate re ine concursul între infrac iunea de omor i cea de omor cali  cat cu privire la acela i 
subiect pasiv;

6. Se va re ine comiterea omorului cali  cat [art. 189 alin. (1) lit. e) C.pen.], iar nu a omorului simplu 
în cazul în care autorul mai comisese anterior o infrac iune de omor, omor cali  cat, ultraj sau ultraj 
judiciar – în forma în care absoarbe omorul, în forma tentativei sau ca infrac iune consumat ,  e ca 
autor,  e ca instigator sau complice;

7. dac  fapta este s vâr it  asupra unui judec tor ori procuror a  at în exerci iul atribu iilor de 
serviciu sau dac  fapta este comis  fa  de un judec tor, procuror sau un membru de familie al acestuia 
în scop de intimidare sau de r zbunare în leg tur  cu îndeplinirea atribu iilor de serviciu ale magistra-
tului, se va re ine comiterea numai a infrac iunii de ultraj judiciar (art. 279 C.pen.); deopotriv , se va 
re ine ultrajul judiciar i atunci când omorul este comis împotriva unui avocat în leg tur  cu exercitarea 
profesiei de c tre acesta;




