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CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE PREVĂZUTE LA 

ALIN.(2) ART.151 ŞI LA ALIN.(2) ART.152 CP RM

In the present article, some of the aggravating circumstances of the off ences pro-

vided for by art.151 and 152 of the Penal Code of the Republic of Moldova are 

analyzed. Thereby, in the context of the aggravation stipulated in lett.e) par.(2) 

art.151 and lett.f) par.(2) art.152 PC RM, it’s argued that the notion „by means 

of rackening or torture” assumes the genuine meaning of extraordinary cruelty. 

Besides, it is shown that, being isolated from other circumstances, the causation 

of some multiple wounds can not be considered an expression of rackening or 

torture by means of which off ences of grave deliberate battery or health harm 

and of midst deliberate battery or health harm are committed. Hereinafter, there 

are brought important arguments to ascertain, in accordance with lett.f) par.(2) 

art.151 and lett.g) par.(2) art.152 PC RM, the fact that the respective aggravating 

circumstance must accomplish the following conditions: the means, used with a 

view to produce grave or midst deliberate battery or health harm, should perform 

a real threat for the life or health of more persons; the off ender must be aware 

about the dangerousness of the respective means; the off ender must show inten-

tion in murdering the aimed victim. Finally, there are examined all the perpe-

tration hypotheses, thereof material interest, of the off ences of grave deliberate 

battery or health harm and of midst deliberate battery or health harm (lett.g) 

par.(2) art.151 and lett.h) par.(2) art.152 PC RM). 

Continuăm seria de articole dedicate analizei de drept 

penal a infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.1 În ca-

drul studiului de faţă, atenţia ne va fi  concentrată asu-

pra următoarelor circumstanţe agravante:

1) săvîrşirea infracţiunii prin schingiuire sau tor-

tură (lit.e) alin.(2) art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM);

2) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase pen-

tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane (lit.f)

alin.(2) art.151 şi lit.g) alin.(2) art.152 CP RM);

3) săvîrşirea infracţiunii din interes material (lit.g) 

alin.(2) art.151 şi lit.h) alin.(2) art.152 CP RM).

1. Astfel, la lit.e) alin.(2) art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM, pentru infracţiunile de vătămare intenţionată 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi de vă-

tămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii, se statuează circumstanţa agravantă „prin 

schingiuire sau tortură”.

Este consemnabil că noţiunile „schingiuire” şi „tortură” 

se încearcă a fi  caracterizate într-o manieră aproximati-

vă şi orientativă în Regulamentul Ministerului Sănătăţii 

de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corpo-

rale, nr.99 din 27.06.2003: „Bătăile, chinuirea şi tortu-

rarea reprezintă un gen specifi c de acţiune asupra orga-

nismului (pct.75); ... Chinuirea reprezintă acţiuni care 

provoacă victimei suferinţe prin privaţiunea de hrană, 

băutură sau căldură, ori prin plasarea sau abandonarea 

victimei în condiţii nocive pentru viaţă (pct.77); Tor-

turarea se manifestă prin acţiuni care produc dureri 

perseverente, repetate sau îndelungate (prin pişcături, 

biciuiri, prin împunsături cu obiecte înţepătoare, prin 

cauterizări cu agenţi termici sau chimici etc.) (pct.78); 

Constatarea acţiunilor de tipul bătăilor, chinuirii sau 

torturii sînt de competenţa procuraturii, instanţei ju-

decătoreşti şi a altor organe de anchetă penală. Medicul 

legist are obligaţiunea numai de a constata prezenţa, 

caracterul şi vechimea vătămărilor corporale şi ale să-

nătăţii generate de anumite acţiuni menţionate, agentul 

vulnerant şi semnele modului de producere a vătămă-

rilor în baza datelor medicale (pct.79)”.2

De asemenea, în pct.5 al Hotărîrii Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 

cauzele despre pricinuirea vătămării intenţionate a inte-

grităţii corporale”, nr.7 din 30.10.19783 (în continuare –

Hotărîrea Plenului nr.7/1978), se oferă următoarele ex-

plicaţii cu privire la circumstanţa agravantă examinată: 

„b) la schingiuiri se referă acţiunile menite să cauzeze 

dureri multiple şi de lungă durată: bătaia cu nuiaua, piş-

cări, cauzarea multiplelor vătămări, fi e şi nu prea mari, 

cu obiecte contondente sau perforante, prin acţiuni ter-

mice şi prin alte acţiuni; c) la torturări se referă acţiunile 

care cauzează altei persoane suferinţe prin lipsire înde-

lungată de mîncare, căldură, cît şi de încăperi sau lăsa-

rea omului în alte condiţii periculoase pentru sănătatea 

lui; d) soluţionînd chestiunea cu privire la existenţa sau 

inexistenţa indicilor de califi care, instanţele judecătoreşti 

urmează să ţină cont de faptul că culpabilul vădit trebuie 

să-şi dea seama că modul de cauzare a vătămării inte-

grităţii corporale aplicat de el sau a bătăilor şi loviturilor 

pătimitului are caracter de schingiuire sau îi provoacă 

pătimitului chinuri”.
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O interpretare similară se conţine, de exemplu, în pct.8 

al Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii 

Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele re-

feritoare la vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii”, nr.1 din 29.03.2006.4

Nu putem să nu observăm că noţiunea „prin schingiu-

ire sau tortură”, utilizată în dispoziţia de la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, are un conţinut 

similar cu noţiunea „cu deosebită cruzime”, utilizată 

în dispoziţia de la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM. Despre 

aceasta ne vorbeşte interpretarea noţiunii „cu deosebi-

tă cruzime”, folosite în contextul infracţiunii de omor 

intenţionat, interpretare efectuată în pct.15 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-

tica judiciară în cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 

din 15.11.1993: „Califi cînd omorul premeditat conform 

pct.6 art.88 CP RM din 1961, se va lua în consideraţie 

faptul că noţiunea de „cruzime deosebită” se îmbină atît 

cu metodele omorului, cît şi cu alte circumstanţe, care de-

monstrează manifestarea unei cruzimi deosebite de către 

vinovat. Semnul unei cruzimi deosebite există în cazurile 

în care înainte de a curma viaţa sau în procesul săvîrşirii 

omorului victima a fost supusă torturilor, schingiuirilor 

sau s-a săvîrşit o batjocură asupra jertfei sau omorul a 

fost săvîrşit prin metoda, care cu buna-ştiinţă a vinova-

tului este îmbinată cu pricinuirea unor suferinţe deosebite 

victimei (aplicarea unui număr mare de leziuni corpora-

le, utilizarea unei toxine cu acţiune chinuitoare, arderea 

de viu, înecarea, înăbuşirea, lipsirea îndelungată de hra-

nă, apă etc.). O cruzime deosebită se poate manifesta, de 

asemenea, şi prin săvîrşirea omorului în prezenţa rudelor 

apropiate ale victimei, cînd vinovatul îşi dădea seama că 

prin acţiunile sale le pricinuieşte mari suferinţe”.5

Aceeaşi concluzie rezultă din interpretarea noţiunii „înso-

ţit de torturarea victimei”, care desemnează circumstanţa 

agravantă a violului şi a acţiunilor violente cu caracter se-

xual, specifi cată la lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) alin.(2) 

art.172 CP RM. În legătură cu aceasta, la pct.11 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica judi-

ciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa 

sexuală”, nr.17 din 7.11.20056, se menţionează: „Se consi-

deră viol însoţit de torturarea victimei..., atunci cînd victi-

mei i se provoacă dureri sau suferinţe puternice, fi zice ori 

psihice (de exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, 

este suspendată de mîini, este cauterizată cu agenţi termici 

sau chimici etc.). Violul săvîrşit cu bună-ştiinţă în prezen-

ţa unor persoane apropiate victimei trebuie, de asemenea, 

califi cat potrivit lit.f) alin.(2) art.171 CP RM. În cazul unei 

asemenea califi cări este necesar să se stabilească că făptuito-

rul în pornirea sa a avut intenţia de a cauza victimei dureri 

şi suferinţe deosebite, apreciate ca tortură”.

În unele din publicaţiile noastre7 ne-am exprimat re-

zervele faţă de oportunitatea utilizării în această expli-

caţie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a termenului 

„tortură”. Am menţionat că acest termen are o încărcă-

tură semantică precisă, cea pe care legiuitorul o fi xează 

în art.3091 „Tortura” din Codul penal. La lit.f) alin.(2) 

art.171 şi la lit.g) alin.(2) art.172 CP RM se prevede răs-

pundere nu pentru violul şi, respectiv, acţiunile violente 

cu caracter sexual, însoţite de tortură. Se prevede răs-

punderea pentru violul şi, respectiv, acţiunile violente 

cu caracter sexual, însoţite de torturare. Cu alte cuvinte, 

se are în vedere violul şi, respectiv, acţiunile violente cu 

caracter sexual, săvîrşite cu deosebită cruzime.

Respectînd această concepţie, considerăm că, în ve-

derea unifi cării semantice a terminologiei normati-

ve penale, este necesară modifi carea prevederilor de 

la lit.e) alin.(2) art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM: în locul sintagmei „prin schingiuire sau tor-

tură”, este oportună utilizarea expresiei „cu deosebită 

cruzime sau din motive sadice”. Or, în cazul infracţi-

unii de omor intenţionat, circumstanţa agravantă spe-

cifi cată la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM presupune două 

aspecte de natură apropiată: 1) săvîrşirea infracţiunii cu 

deosebită cruzime; 2) săvîrşirea infracţiunii din motive 

sadice. Nu există impedimente ca aceleaşi două aspecte 

să-şi găsească refl ectare în dispoziţiile de la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM (precum şi 

în dispoziţiile de la lit.f) alin.(2) art.171 şi de la lit.g) 

alin.(2) art.172 CP RM).

În legătură cu aceasta, trebuie de remarcat că la lit.б) 

alin.(2) art.111 şi la lit.в) alin.(2) art.112 din Codul pe-

nal al Federaţiei Ruse, pentru infracţiunile de vătămare 

intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii, se statuează circumstanţa agravantă 

„cu deosebită cruzime, prin schingiuire sau tortură”. În 

legătură cu această agravantă, S.V. Rastoropov şi-a ex-

primat poziţia, justă, de a exclude din textul respecti-

velor norme penale astfel de noţiuni ca „schingiuire” şi 

„tortură”, pînă cînd legiuitorul nu va fi  în stare să inter-

preteze înţelesul lor chiar în textul legii penale.8

În ce ne priveşte, renunţăm la punctul de vedere expri-

mat anterior, în conformitate cu care, în vederea inter-

pretării noţiunii „prin schingiuire sau tortură”, utilizate 

în dispoziţia de la lit.e) alin.(2) art.151 (şi de la lit.f) 

alin.(2) art.152) CP RM, făceam trimitere la înţelesul 

noţiunii de tortură, folosite în Convenţia ONU împo-

triva torturii şi altor pedepse ori tratamente însoţite 

de cruzime, inumane sau degradante (şi, implicit, în 

art.3091 CP RM).9 Este adevărat că noţiunile „maltra-

tare”, „schingiuire”, „tortură”, „torturare”, „batjocură”, 

„sadism” etc. fac parte din acelaşi registru noţional, de-

semnînd cazuri particulare de manifestare a cruzimii. 

Însă, în sensul de literă a legii (a legii penale), noţiu-

nea de tortură poate avea doar înţelesul fi xat în art.3091 

CP RM. Ar fi  neîntemeiat să afi rmăm că tortura, în 

sensul art.3091 CP RM, este o metodă a infracţiunilor 
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prevăzute la art.151 şi 152 CP RM. În doctrina pena-

lă au fost aduse sufi ciente argumente care confi rmă că, 

dacă, în legătură cu infracţiunea de tortură, a fost cau-

zată intenţionat vătămarea gravă sau medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, se impune califi carea conform 

art.151 sau 152 şi 3091 CP RM: „În cazul dat, plurali-

tatea de urmări prejudiciabile implică pluralitatea de 

infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni. Nu se 

încalcă principiul „non bis in idem”, întrucît prejudiciul 

cauzat sănătăţii excede cadrul infracţiunii de tortură”.10

 Luînd toate acestea în consideraţie, vom menţiona 

că, în sensul prevederilor de la lit.e) alin.(2) art.151 

şi de la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, noţiunea „prin 

schingiuire sau tortură” presupune înţelesul autentic de 

cruzime deosebită. Aceasta se exprimă în cauzarea vic-

timei a unor suferinţe – de ordin fi zic sau psihic – care 

sînt intense, inutile şi prelungite, înainte de producerea 

urmărilor prejudiciabile sub formă de vătămare gravă 

sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Despre săvîrşirea – cu deosebită cruzime a infracţiuni-

lor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii – poate mărturisi, 

înainte de toate, metoda comiterii infracţiunii: cauza-

rea unor plăgi multiple; jupuirea pielii; turnarea peste 

victimă a unor lichide infl amabile cărora li se dă foc; 

provocarea arsurilor cu ajutorul unor obiecte incandes-

cente; smulgerea unghiilor; scoaterea ochilor; mutila-

rea sau secţionarea unor părţi ale corpului; utilizarea 

curentului electric; stropirea cu agenţi chimici agresivi; 

asfi xierea mecanică prelungită în timp; otrăvirea, ur-

mată de suferinţe prelungite; privarea de mîncare, de 

apă, de somn, de confort termic sau fonic, de alte nece-

sităţi vitale etc.

În frecvente cazuri, în practica judiciară se consideră că 

cauzarea unor plăgi multiple este expresia schingiuirii 

sau torturii prin care se săvîrşesc infracţiunile de vă-

tămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii. Astfel, într-o speţă s-a consi-

derat că a fost săvîrşită vătămarea intenţionată medie a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii prin schingiuire sau 

tortură în următorul caz: la 12.09.2006, aproximativ la 

ora 09.30, în urma certei iscate cu J.B. în curtea unei case 

situate în preajma hotelului „Chişinău” din mun. Chişi-

nău, Z.V. i-a aplicat victimei cîteva lovituri cu pumnii şi 

picioarele în regiunea feţei şi capului. Aplicarea loviturilor 

a fost întreruptă numai după ce Z.V. a fost alungat din 

curte de către proprietarul casei. Ulterior, Z.V. a adus-o 

forţat pe J.B. lîngă o gunoişte din vecinătate, unde i-a apli-

cat o lovitură cu piciorul în regiunea abdomenului, apoi 

a lovit-o cu o foaie de ardezie şi cu un băţ peste picioare. 

Continuîndu-şi  acţiunile, făptuitorul a transportat vic-

tima în parcul „Valea Trandafi rilor” din mun. Chişinău, 

unde i-a aplicat cîteva lovituri cu pumnii şi picioarele 

în diferite regiuni ale corpului, cauzîndu-i  în ansamblu 

vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.11 

Într-un caz similar, P.N. a fost condamnat în baza lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. În fapt, în perioada iunie-noiem-

brie a anului 2008, avînd intenţia de a-i cauza lui M.A. 

vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

P.N. i-a aplicat 35 lovituri cu un cuţit în spate, peste mem-

brele superioare şi cele inferioare, cauzîndu-i plăgi tăiat-

înţepate, parţial cu lezarea muşchilor spatelui.12

De menţionat că, abstrasă de alte circumstanţe, cauzarea 

unor plăgi multiple nu întotdeauna poate fi  considerată 

expresie a schingiuirii sau torturii prin care se săvîrşesc 

infracţiunile de vătămare intenţionată gravă a integrită-

ţii corporale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În acest sens, nu putem să nu fi m de acord cu următoare-

le puncte de vedere: adesea, cauzarea unor plăgi multiple 

poate fi  explicată prin forţa fi zică slabă a făptuitorului 

ori prin calităţile vulnerante reduse ale mijlocului sau 

instrumentului de săvîrşire a infracţiunii (care nu a fost 

ales special de către făptuitor). De asemenea, numărul 

mare al plăgilor cauzate îşi poate găsi explicaţia în starea 

de agitaţie a făptuitorului, în incapacitatea lui de a evalua 

adecvat situaţia, în năzuinţa lui de a săvîrşi mai repede 

infracţiunea începută, luînd în consideraţie efi cacitatea 

scăzută a metodei de comitere a infracţiunii, opunerea 

activă de rezistenţă de către victimă, superioritatea fi zică 

a victimei sau alţi asemenea factori. La fel, nu întotdeau-

na, victimei i se pricinuiesc suferinţe deosebite, atunci 

cînd cauzarea unor plăgi multiple se realizează în toiul 

altercaţiei şi într-un interval de timp relativ scurt.13 

În dezvoltarea celor menţionate, este cazul să consem-

năm că este posibil ca victima să-şi piardă cunoştinţa 

după prima lovitură aplicată de către făptuitor. Deci, 

toate celelalte lovituri, care urmează, nu pot produce 

victimei suferinţe deosebite (iar făptuitorul conştienti-

zează aceasta). Nu este exclus ca intensitatea suferinţelor 

să fi e estompată datorită stării de ebrietate a victimei sau 

toleranţei sporite a acesteia faţă de durere. La fel, contea-

ză localizarea plăgilor pe corpul victimei: dacă afectată 

a fost o porţiune relativ redusă a corpului sau zone cu 

sensibilitate mai scăzută la durere, este mai mică proba-

bilitatea să fi e atestată prezenţa agravantei specifi cate la 

lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

Iată de ce, numai în urma examinării în ansamblu a 

tuturor circumstanţelor cauzării unor plăgi multiple 

se poate confi rma sau infi rma oportunitatea aplică-

rii răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.151 sau lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. Exemplu în acest sens serveşte 

următoarea speţă: C.I. a fost condamnat în baza alin.(1) 

art.152 CP RM. În fapt, în noaptea de 22.05.2007 acesta 

se afl a în propria lui locuinţă, situată în satul Tîrnova, 
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raionul Donduşeni. Urmărind scopul de a-l pedepsi pe 

G.S. pentru că-l bănuia de comiterea unui atac asupra 

familiei sale, C.I. i-a aplicat lovituri cu mîinile şi picioa-

rele în diferite regiuni ale corpului, cauzîndu-i vătămare 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Sentinţa de 

condamnare a lui C.I. a  fost atacată  cu apel de către pro-

curor şi partea vătămată. În apelurile respective s-a soli-

citat casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea 

unei noi hotărîri, prin care inculpatul să fi e  condamnat 

în baza lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. S-a motivat că a 

fost exclusă neîntemeiat circumstanţa agravantă „prin 

schingiuire sau tortură”, care a fost confi rmată prin pro-

bele prezentate şi administrate de instanţa de  fond, şi 

anume: declaraţiile părţii vătămate, raportul de exper-

tiză şi raportul medico-legal suplimentar. Prin decizia 

Colegiului penal al Curţii de Apel  Bălţi, apelurile de-

clarate de procuror şi partea vătămată au fost respinse 

ca nefondate, cu menţinerea sentinţei atacate. Ulterior, 

decizia nominalizată a fost atacată cu recursuri  ordina-

re de către procuror şi partea vătămată. S-a motivat că 

fapta săvîrşită de condamnat a fost califi cată  incorect în 

baza alin.(1) art.152 CP RM, deoarece au fost prezentate 

probe sufi ciente ce confi rmă declaraţiile părţii vătămate 

referitor la longevitatea duratei şi la multitudinea dure-

rilor provocate de condamnat. Deci, fapta urma să fi e 

califi cată ca vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, săvîrşită prin schingiuire sau 

tortură, în baza lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. Drept ur-

mare, Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 

a decis să admită recursurile ordinare, să caseze decizia 

instanţei de apel şi să dispună rejudecarea cauzei de către 

aceeaşi instanţă, în alt complet de judecată.14

În această ordine de idei, vom remarca că în pct.4 al 

Hotărîrii Plenului  nr.7/1978 se menţionează: „Instan-

ţele judecătoreşti urmează să ţină cont de faptul că, în 

conformitate cu art.66 CPP din 1961, pentru a determi-

na caracterul şi gradul de gravitate a vătămării integri-

tăţii  corporale, cauzate pătimitului, este obligatoriu de 

a efectua expertiza medico-legală. În cazurile prevăzute 

de regulile de determinare a gradului de gravitate a vătă-

mării integrităţii corporale, expertul medico-legal, apre-

ciind vătămarea gravă şi mai puţin gravă a integrităţii 

corporale, determină şi modurile speciale de cauzate a 

vătămării – prin schingiuiri sau torturări”. 

Considerăm că această recomandare nu este tocmai 

exactă: expertul medico-legal nu este competent să es-

timeze dacă lipsesc sau sînt prezente anumite semne 

constitutive ale infracţiunii. În ipoteza care ne intere-

sează, competenţa acestuia se reduce la a aprecia sub 

aspect medico-legal dacă victimei i s-au cauzat sau nu 

suferinţe deosebite în procesul de săvîrşire a infracţi-

unilor prevăzute la art.151 sau 152 CP RM. Această 

afi rmaţie a noastră îşi găseşte suportul în prevederea 

de la pct.79 al Regulamentul Ministerului Sănătăţii de 

apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corpo-

rale, nr.99 din 27.06.2003: „Constatarea acţiunilor de 

tipul bătăilor, chinuirii sau torturii este de competenţa 

procuraturii, instanţei judecătoreşti şi a altor organe de 

anchetă penală. Medicul legist are obligaţiunea numai 

de a constata prezenţa, caracterul şi vechimea vătămă-

rilor corporale şi ale sănătăţii generate de anumite acţi-

uni menţionate, agentul vulnerant şi semnele modului 

de producere a vătămărilor în baza datelor medicale  

(sublinierea ne aparţine – n.a.)”.

 Despre săvîrşirea – cu deosebită cruzime a infracţi-

unilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-

porale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii – poate mărturisi 

nu doar metoda comiterii infracţiunii. Despre săvîrşi-

rea faptei cu deosebită cruzime pot mărturisi: particu-

larităţile victimei infracţiunii (de exemplu, prezenţa la 

ea a unor fobii, alergii sau a altor afecţiuni specifi ce); 

specifi cul motivului infracţiunii (de exemplu, moti-

vele sadice); alte circumstanţe de natură obiectivă sau 

subiectivă care trebuie apreciate cumulativ.

Printre aceste circumstanţe se remarcă ambianţa comi-

terii infracţiunii. Astfel, deosebita cruzime se poate ma-

nifesta în crearea de către făptuitor a unor astfel de con-

diţii, cînd victima este pusă în situaţia de expectativă a 

schingiuirii sau torturii (de exemplu, prin forţarea să 

asiste la cauzarea schingiuirii sau torturii altor victime). 

Ambianţa atestînd deosebita cruzime se poate exprima 

şi în crearea de către făptuitor a unor condiţii care in-

sufl ă victimei inevitabilitatea supunerii ei schingiuirii 

sau torturii, precum şi frica şi disperarea de a nu putea 

rezista durerii.

Amintim că, în pct.15 al Hotărîrii Plenului Curţii Su-

preme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în ca-

uzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, 

se menţionează că ambianţa săvîrşirii infracţiunii cu 

deosebită cruzime se atestă atunci cînd fapta e comisă 

în prezenţa rudelor apropiate ale victimei, dacă făptu-

itorul îşi dă seama că prin acţiunile sale le pricinuieşte 

mari suferinţe.

Considerăm necesară formularea unor precizări în legă-

tură cu această explicaţie. Astfel, este posibil ca circum-

stanţa agravantă, specifi cată la lit.e) alin.(2) art.151 sau 

lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, să fi e funcţională atunci 

cînd fapta e comisă în prezenţa persoanelor apropiate 

victimei (nu rudelor apropiate cu victima). Nu întot-

deauna poate avea o încărcătură afectivă săvîrşirea, în 

prezenţa unei rude apropiate, a  infracţiunii de vătăma-

re intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii. Contează apropierea afectivă, 

nu relaţia în plan juridic dintre victimă şi cel care asistă, 

cu concursul făptuitorului, la suferinţele victimei.
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În al doilea rînd, este posibil ca persoana apropiată, care 

asistă la suferinţele victimei, să nu înţeleagă adecvat (da-

torită vîrstei, stării de sănătate, altor asemenea cauze) 

semnifi caţia celor săvîrşite în prezenţa ei, iar victima să 

conştientizeze această inaptitudine de înţelegere. În ipo-

teza dată, nu există sufi ciente condiţii pentru a imputa 

făptuitorului circumstanţa agravantă specifi cată la lit.e) 

alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

Nu în ultimul rînd, accentuăm că schingiuirea sau tortu-

ra se aplică în raport cu victima infracţiunii, nu în raport 

cu persoanele care asistă la suferinţele victimei. Aplicarea 

schingiuirii sau torturii faţă de asemenea persoane nu 

este cuprinsă de componenţele de infracţiuni prevăzute 

la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. 

Iată de ce, numai atunci poate fi  aplicată răspunderea 

agravată în baza acestor două prevederi normative, cînd 

victima suferă intens, prelungit şi inutil, întrucît conşti-

entizează că săvîrşirea infracţiunii afectează considerabil 

persoanele apropiate care asistă la suferinţele victimei. 

Convingerea noastră în justeţea unei asemenea abordări 

se sprijină, inclusiv, pe explicaţia de la pct.11 al Hotărîrii 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica 

judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind 

viaţa sexuală”, nr.17 din 7.11.2005: „Violul săvîrşit cu 

bună-ştiinţă în prezenţa unor persoane apropiate victimei 

trebuie, de asemenea, califi cat potrivit lit.f) alin.(2) art.171 

CP RM. În cazul unei asemenea califi cări este necesar să se 

stabilească că făptuitorul în pornirea sa a avut intenţia de 

a cauza victimei (sublinierea ne aparţine – n.a.) dureri şi 

suferinţe deosebite, apreciate ca tortură”. 

 Analiza circumstanţei agravante specifi cate la lit.e) 

alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM ar fi  

incompletă, dacă am trece cu vederea atitudinea psihică 

a făptuitorului faţă de săvîrşirea infracţiunii prin schin-

giuire sau tortură.

În literatura de specialitate, cu privire la tipul intenţiei 

manifestate în cazul săvîrşirii cu deosebită cruzime a 

omorului intenţionat, sînt prezentate opinii divergente. 

Din considerente de similitudine a ipotezelor abordate, 

aceste puncte de vedere îşi denotă relevanţa şi în ipote-

za infracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 sau la 

lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

De exemplu, S.V. Borodin este de părere că poate să nu 

coincidă tipul intenţiei manifestate în raport cu lipsirea 

victimei de viaţă şi tipul intenţiei manifestate în raport 

cu deosebita cruzime: „Este cu putinţă ca săvîrşirea omo-

rului cu intenţie directă să presupună intenţia indirectă 

manifestată în raport cu deosebita cruzime”.15 După Iu.I. 

Antonean, este posibil ca, în cazul omorului săvîrşit cu 

deosebită cruzime, atitudinea făptuitorului faţă de cruzi-

mea deosebită să se exprime în intenţie directă, iar atitu-

dinea faţă de lipsirea victimei de viaţă să se caracterizeze 

prin intenţie indirectă.16 La rîndul său, L.Andreeva afi rmă 

că omorul poate fi  săvîrşit cu deosebită cruzime nu numai 

atunci cînd făptuitorul manifestă intenţie directă.17

În ce ne priveşte, nu putem să nu observăm că în dispozi-

ţia de la lit.e) alin.(2) art.151 şi de la lit.f) alin.(2) art.152 

CP RM nu se utilizează sintagma „cu bună-ştiinţă” (spre 

deosebire, de exemplu, de dispoziţia de la lit.b) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM)18, nici nu 

este invocat vreun scop special al infracţiunii (spre de-

osebire, de exemplu, de dispoziţia de la lit.l) alin.(2) 

art.151 CP RM). De aceea, nu avem motive să susţinem 

că intenţia directă este indispensabilă pentru existenţa 

infracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM. Reiese că infracţiunile date pot fi  

săvîrşite cu intenţie directă sau cu intenţie indirectă.

Însă, nu aceasta este cel mai important. În conformita-

te cu art.17 CP RM, se consideră că infracţiunea a fost 

săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi 

dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 

inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a 

dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor 

urmări. Din această reglementare rezultă că făptuitorul 

trebuie să aibă în reprezentare toate elementele esenţi-

ale ale conţinutului incriminării, că intenţia făptuito-

rului trebuie să cuprindă toate circumstanţele faptice 

ale infracţiunii săvîrşite. În această privinţă, A.I. Rarog 

opinează, just: „La conştientizarea caracterului pre-

judiciabil al acţiunii sau inacţiunii contribuie nu doar 

refl ectarea în conştiinţa făptuitorului a obiectului in-

fracţiunii, dar şi înţelegerea semnifi caţiei sociale a tu-

turor circumstanţelor faptice ale acţiunii sau inacţiunii 

săvîrşite. La asemenea circumstanţe se raportează locul, 

timpul, metoda, ambianţa săvîrşirii infracţiunii etc., 

care particularizează acţiunea sau inacţiunea săvîrşită, 

care devin semne faptice suplimentare ale acesteia”.19 De 

aceea, este incorect conceptual a vorbi despre un anume 

tip al intenţiei în raport cu anumite circumstanţe faptice 

ale infracţiunii săvîrşite. La concret, în conjunctura in-

fracţiunilor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.151 şi la lit.f) 

alin.(2) art.152 CP RM, este necesar să se stabilească că 

făptuitorul conştientiza sau, altfel spus, îşi dădea seama 

că săvîrşeşte infracţiunea prin schingiuire sau tortură. 

Aceasta pe lîngă aceea că făptuitorul a prevăzut cauzarea 

prin schingiuire sau tortură a vătămării grave sau medii 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii, a dorit sau admi-

tea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.

În concluzie, infracţiunile prevăzute la lit.e) alin.(2) 

art.151 şi la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM pot presupune 

fi e intenţie directă, fi e intenţie indirectă; săvîrşirea, prin 

schingiuire sau tortură, a vătămării intenţionate grave a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a vătămării in-

tenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

este posibilă indiferent de atitudinea volitivă a făptuito-

rului faţă de producerea urmărilor prejudiciabile carac-

teristice celor două infracţiuni.
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2. În continuare, atenţia ne va fi  axată asupra săvîrşirii 

infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţio-

nată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii prin 

mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai 

multor persoane (lit.f) alin.(2) art.151 şi lit.g) alin.(2) 

art.152 CP RM).

În Hotărîrea Plenului nr.7/1978 nu există explicaţii pri-

vitoare la această agravantă. De fapt, în art.95 „Vătăma-

rea intenţionată gravă a integrităţii corporale” şi în art.96 

„Vătămarea intenţionată mai puţin gravă” din Codul pe-

nal din 1961 nu au existat prevederi similare celor de la 

lit.f) alin.(2) art.151 şi de la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. 

De aceea, în plan comparativ, este util să reproducem 

recomandarea corespunzătoare din pct.15 al Hotărîrii 

Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu 

privire la practica judiciară în cauzele referitoare la vă-

tămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii”, nr.1 din 29.03.2006: „Prin „mijloace pericu-

loase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane” 

trebuie de înţeles astfel de mijloace de cauzare a vătă-

mării intenţionate a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

care presupun un pericol real pentru viaţa sau sănătatea 

altor persoane. Se exclude agravarea răspunderii pentru 

săvîrşirea vătămării intenţionate a integrităţii corpora-

le sau a sănătăţii prin mijloace periculoase pentru via-

ţa sau sănătatea mai multor persoane, dacă făptuitorul, 

aplicînd asemenea mijloace, a conştientizat lipsa perico-

lului real pentru viaţa sau sănătatea altor persoane”.

De asemenea, să nu uităm că circumstanţa agravantă 

„prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea 

mai multor persoane” este stabilită şi la lit.m) alin.(2) 

art.145 CP RM. De aceea, în scopul interpretării pre-

vederilor normative de la lit.f) alin.(2) art.151 şi de la 

lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, este util să apelăm la re-

comandarea conţinută la pct.16 al Hotărîrii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica ju-

diciară în cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 

15.11.1993: „Pentru califi carea omorului săvîrşit prin 

mijloace periculoase pentru viaţa mai multor persoane, 

este necesar a constata dacă vinovatul, realizînd intenţia 

de omor a unei persoane anumite, îşi dădea seama că el a 

utilizat asemenea mijloace de omor, care sînt periculoase 

pentru viaţa nu numai a unei singure persoane. În cazul 

cauzării leziunilor corporale altor persoane, acţiunile vi-

novatului vor fi  califi cate în afară de pct.6 art.88 CP RM 

din 1961, de asemenea, şi conform articolelor Codului 

penal care prevăd responsabilitate pentru aplicarea pre-

meditată a leziunilor corporale”.

Cu ajustările de rigoare, această recomandare este apli-

cabilă ipotezei pe care o examinăm: deosebirea de esen-

ţă constă în aceea că, în contextul infracţiunilor speci-

fi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM, făptuitorul are intenţia nu de a lipsi victima 

de viaţă, dar de a-i cauza vătămarea gravă sau medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii.

 În alt context, consemnăm prezenţa la lit.i) alin.(1) 
art.77 CP RM a următoarei circumstanţe care se ia în 
consideraţie la agravarea pedepsei: „săvîrşirea infracţi-
unii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit”. 
Totodată, la alin.(2) art.77 CP RM se stabileşte: „Dacă 
circumstanţele menţionate la alin.(1) sînt prevăzute la 
articolele corespunzătoare din Partea Specială a prezen-
tului cod în calitate de semne ale acestor componenţe 
de infracţiuni, ele nu pot fi  concomitent considerate 
drept circumstanţe agravante”. 

Întrebarea care se impune este: au oare acelaşi conţinut, 
pe de o parte, circumstanţa agravantă prevăzută la lit.f)
alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) 
alin.(2) art.145) CP RM  şi, pe de altă parte, circumstan-
ţa agravantă specifi cată la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM? 
Considerăm importantă identifi carea răspunsului la în-
trebarea dată, pentru că: 1) dacă răspunsul este pozitiv, 
nu se va putea reţine pentru individualizarea pedepsei 
agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. În caz con-
trar, s-ar admite o dublă sancţionare a aceleiaşi fapte, 
ceea ce este nepermis; 2) dacă răspunsul este negativ, 
dimpotrivă, va putea fi  reţinută la individualizarea pe-
depsei agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

În vederea tranşării chestiunii examinate, vom recurge la 
metoda comparativă, mai precis – la analiza modelului 
reglementar românesc. Astfel, la lit.b) alin.(1) art.75 din 
Codul penal român din 1968 ca circumstanţă agravantă 
relevabilă la individualizarea pedepsei se menţionează 
„săvîrşirea infracţiunii prin metode ori mijloace care 
prezintă pericol public”. Semantismul noţiunii „săvîrşi-
rea infracţiunii prin metode ori mijloace care prezintă 
pericol public”, în sensul lit.b) alin.1 art.75 al Codului 
penal român din 1968, nu poate fi  altul decît cel al no-
ţiunii „săvîrşirea infracţiunii prin mijloace care prezin-
tă un pericol social sporit”, în sensul lit.i) alin.(1) art.77 
CP RM. Atenţionăm că formularea de la lit.i) alin.(1) 
art.77 CP RM nu este concepută reuşit: orice infracţiune 
comportă pericol social sporit, dacă ar fi  să o comparăm 
cu alte manifestări de conduită ilicită. Pericolul public 
este însă caracteristic nu oricărei săvîrşiri de infracţiuni. 
Aceasta întrucît infracţiunea poate prezenta şi un peri-
col individual, vizînd o singură victimă.

Ce înseamnă că infracţiunea este săvîrşită prin metode 

ori mijloace care prezintă pericol public? În doctrina 

penală română se răspunde astfel la întrebarea dată: 

mijloacele care produc pericol public sînt mijloacele a 

căror folosire generează pericol pentru viaţa, integrita-

tea corporală ori sănătatea unui număr nedeterminat 

de persoane ori pentru bunurile acestora (de pildă, in-

cendiu, explozie etc.).20

Pe de altă parte, la lit.e) alin.(1) art.175 „Omorul califi -

cat” din Codul penal român din 1968, ca circumstanţă 
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agravantă se nominalizează „săvîrşirea infracţiunii prin 
mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane”. 
În doctrina penală română noţiunea „mijloace care 
pun în pericol viaţa mai multor persoane” se defi neşte 
în modul următor: mijloacele care prin ele însele (ma-
şini infernale, gaze asfi xiante etc.) sau prin modul cum 
sînt folosite (otrăvuri etc.) pot pune în pericol viaţa mai 
multor persoane.21

Din confruntarea celor două defi niţii se poate observa 
că diferenţa specifi că între ele se exprimă în lipsa sau în 
prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru bunu-
rile victimelor. Se atestă oare aceeaşi diferenţă specifi că 
între noţiunea specifi cată la lit.f) alin.(2) art.151 şi la 
lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM  
şi noţiunea specifi cată la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM?

În încercarea de a răspunde la această întrebare, con-
semnăm că la lit.b) alin.(2) art.349 „Ameninţarea sau 
violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de 
răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte da-
toria obştească” din Codul penal se stabileşte răspunde-
rea pentru acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) art.349 
CP RM, însoţite de distrugerea bunurilor prin mijloace 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor per-
soane. Iată că, în cazul dat, prezenţa pericolului mijloa-
celor aplicate pentru bunurile victimelor este insepara-
bilă de prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru 
viaţa sau sănătatea victimelor.

Însă, o asemenea stare de lucruri se atestă doar în 
ipoteza statuată la lit.b) alin.(2) art.349 CP RM. În ce 
priveşte ipotezele descrise la lit.f) alin.(2) art.151 şi la 
lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) 
CP RM, nu este indispensabil ca mijloacele aplicate să 
prezinte pericol pentru bunurile victimelor. Important 
este ca mijloacele aplicate să prezinte pericol pentru 
viaţa sau sănătatea victimelor. 

După această clarifi care, revenim la întrebarea: au oare 
acelaşi conţinut, pe de o parte, circumstanţa agravan-
tă prevăzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) 
art.152 (şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM  şi, pe de 
altă parte, circumstanţa agravantă specifi cată la lit.i) 
alin.(1) art.77 CP RM? Răspunsul nostru este urmă-
torul: în unele cazuri, aceste circumstanţe agravante 
pot avea acelaşi conţinut; în alte cazuri, conţinutul lor 
poate prezenta o anumită diferenţă, legată de lipsa sau 
de prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru bu-
nurile victimelor. De aceea, dacă mijloacele periculoa-
se pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane au 
prezentat pericol şi pentru bunurile acestor persoane, 
la individualizarea pedepsei pentru infracţiunile prevă-
zute la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
(şi la lit.m) alin.(2) art.145) CP RM se va putea reţine 
agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. Din contra, 
dacă mijloacele periculoase pentru viaţa sau sănătatea 
mai multor persoane nu au prezentat pericol şi pentru 

bunurile acestor persoane, la individualizarea pedepsei 
pentru infracţiunile prevăzute la lit.f) alin.(2) art.151 
şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi lit.m) alin.(2) art.145) 
CP RM nu se poate admite reţinerea agravantei de la 
lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

 Din dispoziţiile de la lit.f) alin.(2) art.151 şi de la 
lit.g) alin.(2) art.152 CP RM se desprinde că circum-
stanţa agravantă corespunzătoare trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:

1) mijloacele, aplicate în scopul vătămării intenţionate 
grave sau medii a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii, trebuie să prezinte un real pericol pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane;

2) făptuitorul trebuie să conştientizeze periculozitatea 
mijloacelor aplicate;

3) făptuitorul trebuie să manifeste intenţie în raport cu 
lipsirea de viaţă a victimei vizate.

• Cît priveşte prima condiţie, parafrazînd explicaţiile 
formulate la pct.16 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, putem 
conchide că mijloacele aplicate în scopul vătămării in-
tenţionate grave sau medii a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii trebuie să prezinte un real pericol pentru viaţa 
sau sănătatea nu doar a victimei vizate, dar şi a încă cel 
puţin unei singure persoane. Aşadar, este necesar ca la 
locul faptei să fi  fost prezente cel puţin două persoane, 
una dintre care era victima vizată.

În literatura de specialitate este propusă următoarea 
clasifi care a mijloacelor de săvîrşire a infracţiunilor vi-
olentale:

1) mijloace de pericol limitat, adică acele mijloace a 
căror aplicare creează pericol pentru viaţa sau sănă-
tatea doar a unei singure persoane din mai multe în 
momentul aplicării (aruncarea cuţitului într-un grup 
de persoane, folosirea unui mecanism care declanşează 
tragerea focului asupra victimei ca urmare a detectării 
acesteia; tragerea în victimă dintr-o arbaletă etc.). Apli-
carea unor astfel de mijloace nu creează pericol pentru 
viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

2) mijloace de pericol situaţional, adică acele mijloace 
care numai în momentul aplicării lor pot pune în peri-
col viaţa sau sănătatea mai multor persoane (tragerea 
de focuri dintr-o armă automată sau dintr-o armă cu 
alice, utilizarea unei încărcături explozive etc.);

3) mijloace de pericol de lungă durată, adică acele mij-
loace a căror aplicare creează pericol pentru viaţa sau 
sănătatea unui număr nedeterminat de persoane mult 
timp după începerea utilizării lor (aplicarea unor mij-
loace toxice, radioactive, bacteriologice etc.).22

În acelaşi timp, sîntem de acord cu A.Boroi, care susţine: 

„Pericolul pentru viaţa (sau sănătatea – completarea ne 

aparţine – n.a.) mai multor persoane nu este obligato-
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riu să rezulte în mod exclusiv din natura mijloacelor de 
ucidere folosite, ci şi din împrejurările sau circumstan-
ţele cu care, în concret, se asociază acele mijloace, agra-
vînd pericolul”.23 În acelaşi făgaş se exprimă C.Barbu: 
agravanta se va aplica şi atunci cînd mijlocul ales nu 
este prin natura sa periculos pentru viaţa (sau sănăta-
tea) mai multor persoane, dar dobîndeşte acest caracter 
prin modul în care este folosit de către făptuitor.24

În consecinţă, consemnăm că, în general, circumstanţa 
agravantă analizată ar putea exista în cazurile de: izbire 
cu mijlocul de transport a unui grup de persoane; tragere 
din arma de foc în direcţia în care se afl ă mai multe per-
soane sau într-un spaţiu închis în care se afl ă mai multe 
persoane, în care este verosimilă producerea ricoşeurilor; 
provocare a unei scurgeri de gaze toxice care sînt apte 
să afecteze mai multe persoane; provocare a exploziei, a 
incendiului, a inundării, a unui accident de transport, a 
unei contaminări radioactive sau bacteriologice etc. care 
poate fi  periculos pentru mai multe persoane; otrăvire a 
produselor alimentare sau a apei care urmează a fi  con-
sumate de mai multe persoane etc. Totodată, esenţial 
este ca, în toate aceste cazuri, atenţie să se acorde nu doar 
genului de care aparţin mijloacele de săvîrşire a infracţi-
unii (mijloace de pericol limitat, mijloace de pericol si-
tuaţional sau mijloace de pericol de lungă durată), dar şi 
împrejurărilor concrete în care se aplică acele mijloace. 
Cerinţa agravantei analizate nu va fi  îndeplinită, dacă, 
deşi mijlocul aplicat ar putea în mod obiectiv să creeze 
pericol pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, 
posibilitatea producerii unui asemenea rezultat ar fi  ex-
clusă în împrejurările concrete ale comiterii infracţiunii. 
De exemplu, dacă se provoacă un incendiu sau o explo-
zie într-un loc în care nu este prezentă decît victima vi-
zată (fi ind exclusă prezenţa oricăror altor persoane), nu 
se poate agrava răspunderea în baza lit.f) alin.(2) art.151 
şi lit.g) alin.(2) art.152 CP RM.

Din aceste motive, nu este clar care anume împrejurări 
au demonstrat aplicarea de către făptuitor a mijloace-
lor periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane în următoarea speţă: la 27.07.2007, B.T., îm-
preună cu soţia sa, B.A., se afl au în apropiere de Pri-
măria satului Rotunda, raionul Edineţ. Fiind în relaţii 
ostile cu I.C., i-au aplicat acestuia lovituri cu furcile în 
diferite părţi ale corpului, cauzîndu-i vătămare medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Fapta respectivă a 
fost încadrată în baza lit.e), g) alin.(2) art.152 CP RM, 
adică „vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale  sau a  sănătăţii, care nu este periculoasă pentru 
viaţă, dar care a fost urmată de dereglarea îndelungată a 
sănătăţii, săvîrşită de două persoane, prin mijloace peri-
culoase pentru viaţă”.25

În cazul dat, provoacă rezerve atît justeţea invocării cir-
cumstanţei agravante specifi cate la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM, cît şi maniera improvizată, trunchiată şi 

antijuridică de descriere a acestei circumstanţe agra-
vante: „prin mijloace periculoase pentru viaţă”. Cu o 
asemenea descriere, chiar şi mijloacele de pericol limi-
tat ar putea fi  considerate sufi ciente în vederea aplică-
rii răspunderii în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM. Totuşi, legiuitorul a fost sufi cient de clar: în 
contextul infracţiunii prevăzute la lit.g) alin.(2) art.152 
(şi la lit.f) alin.(2) art.151) CP RM, mijloacele pe care le 
aplică făptuitorul sînt periculoase nu doar pentru via-
ţă, dar periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai mul-
tor persoane. Din speţă rezultă că făptuitorii au folosit 
furcile ca mijloace de săvîrşire a infracţiunii. Mai mult, 
cu furcile au aplicat lovituri în diferite părţi ale corpului 
victimei. Nu există date că la locul săvîrşirii faptei s-ar 
fi  afl at altcineva în afară de victima I.C. De asemenea, 
modul în care au fost aplicate mijloacele de săvîrşire a in-
fracţiunii nu permite a se reţine la califi care circumstan-
ţa agravantă prevăzută la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. 
Dacă făptuitorii ar fi  aruncat cu furcile în direcţia unui 
grup de persoane, printre care s-ar fi  afl at victima vizată, 
ar fi  existat posibilitatea invocării circumstanţei agravan-
te examinate. Cum însă circumstanţele faptice relatate în 
speţă sînt altele, atestăm interpretarea extensivă defavo-
rabilă a prevederii de la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM. Din 
cauza acestei încălcări a principiului legalităţii, agravanta 
corespunzătoare a fost reţinută greşit la califi care.

• Mai sus am consemnat că circumstanţa agravan-
tă prevăzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) 
art.152 CP RM este funcţională în cazul în care făptu-
itorul conştientizează periculozitatea mijloacelor aplica-
te. Astfel, nu este sufi cient ca mijloacele să fi e obiectiv 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor per-
soane; trebuie de stabilit că acest pericol, care provine 
de la mijloacele respective, era cuprins de conştiinţa 
făptuitorului. În alţi termeni, pentru ca agravanta exa-
minată să fi e imputabilă făptuitorului, este necesar ca 
acesta să cunoască natura şi efectele mijloacelor aplica-
te şi să prevadă că, în împrejurările concrete ale săvîrşi-
rii faptei, aplicarea acestora poate pune în pericol viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane. Din atitudinea făp-
tuitorului faţă de următoarele circumstanţe faptice, ne 
putem da seama despre prezenţa sau lipsa pericolului 
real pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane:

1) calităţile vulnerante ale mijloacelor alese pentru să-
vîrşirea infracţiunii;

2) poziţia victimei în raport cu alte persoane;
3) mărimea şi confi guraţia teritoriului afectat, precum 

şi alte împrejurări caracterizînd ambianţa săvîrşirii 
infracţiunii;

4) particularităţile tragerii focului din armă sau ale re-
alizării altor acţiuni (inacţiuni) îndreptate spre cau-
zarea vătămării grave sau medii a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii.

Remarcăm că la lit.e) alin.(1) art.175 „Omorul cali-
fi cat” din Codul penal român din 1968 se utilizează 
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sintagma „săvîrşirea infracţiunii prin mijloace ce pun 
în pericol viaţa mai multor persoane”. În contrast, la 
lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 (şi la lit.m) 
alin.(2) art.145) CP RM se utilizează sintagma „săvîrşi-
rea infracţiunii prin mijloace periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane”. Aceasta înseamnă 
că, în conjunctura legii penale autohtone, circumstanţa 
agravantă corespunzătoare este operantă în oricare din 
următoarele ipoteze: 

1) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru viaţa mai multor persoane;

2) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru sănătatea mai multor persoane;

3) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace periculoase 
pentru viaţa şi sănătatea mai multor persoane.

Cînd afi rmăm că infracţiunea e săvîrşită prin mijloa-
ce periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane, nu avem în vedere că acţiunea sau inacţiunea 
făptuitorului este îndreptată spre cauzarea decesului ori 
vătămării grave sau medii a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii altor persoane decît victima vizată. Deşi peri-
colul mijloacelor aplicate este real pentru viaţa sau să-
nătatea mai multor persoane, făptuitorul urmăreşte să 
aducă atingere în concret numai sănătăţii victimei viza-
te (în contextul infracţiunilor specifi cate la lit.f) alin.(2) 
art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM). Aşadar, în 
contextul acestor infracţiuni, pericolul mijloacelor pen-
tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane nu trebuie 
confundat cu potenţialitatea faptei de a aduce atingere 
sănătăţii a două sau a mai multor persoane. Sînt două 
aspecte calitativ diferite.

De aceea, dacă fapta a fost îndreptată nemijlocit spre 
săvîrşirea vătămării intenţionate grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii (vătămării intenţionate medii 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii) a două sau a mai 
multor persoane, dar, din cauze independente de voinţa 
făptuitorului, nu s-a produs vătămarea gravă a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii (vătămarea medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii) nici uneia din aceste 
persoane, cele săvîrşite trebuie califi cate conform art.27 
şi lit.j) alin.(2) art.151 (lit.b) alin.(2) art.152) CP RM (ca 
tentativă la vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii (vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii), săvîrşită asupra 
a două sau mai multor persoane).

• În fi ne, cea de-a treia condiţie, pe care trebuie s-o 
îndeplinească circumstanţa agravantă prevăzută la lit.
f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, se 
exprimă în aceea că făptuitorul manifestă intenţie în ra-
port cu lipsirea de viaţă a victimei vizate. Prin prisma 
art.17 „Infracţiunea săvîrşită cu intenţie” din Codul pe-
nal rezultă că, în cazul infracţiunilor prevăzute la  lit.
f) alin.(2) art.151 sau la lit.g) alin.(2) art.152 CP RM, 
făptuitorul îşi dădea seama de pericolul mijloacelor 

aplicate pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoa-
ne, a prevăzut cauzarea vătămării grave sau medii a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, a dorit sau admitea, 
în mod conştient, survenirea acestor urmări în raport 
cu victima vizată, şi doar admitea, în mod conştient, 
survenirea acestor urmări în raport cu alte persoane 
decît victima vizată.

Din cele menţionate se desprinde că infracţiunile pre-
văzute la lit.f) alin.(2) art.151 sau la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM sînt săvîrşite cu intenţie directă sau indirectă. 
Făptuitorul nu poate manifesta imprudenţă nici măcar 
în raport cu cauzarea vătămării grave sau medii a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii altor persoane decît 
victima vizată. Din aceste considerente, nu putem fi  de 
acord cu acei autori care admit că, în contextul infrac-
ţiunilor analizate, făptuitorul poate manifesta încredere 
exagerată sau neglijenţă faţă de survenirea acestor ur-
mări în raport cu alte persoane decît victima vizată.26 
Sînt prin defi niţie intenţionate atît vătămarea intenţi-
onată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cît 
şi vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii. Excepţie constituie numai fapta specifi -
cată la alin.(4) art.151 CP RM. Însă, în acest caz, impru-
denţa se manifestă în raport cu decesul victimei, nu în 
raport cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii victimei.

În al doilea rînd, din cele menţionate rezultă că făptu-
itorul nu poate manifesta intenţie directă faţă de cau-
zarea vătămării grave sau medii a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii altor persoane decît victima vizată. Am 
consemnat mai sus că, în contextul infracţiunilor spe-
cifi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM, făptuitorul urmăreşte să aducă atingere în con-
cret numai sănătăţii victimei vizate. O altă opinie este 
exprimată de către S.V. Borodin.27 După acesta, făptu-
itorul poate dori sau admite, în mod conştient, surve-
nirea urmărilor corespunzătoare în raport cu alte per-
soane decît victima vizată. În eventualitatea acceptării 
acestui punct de vedere, şi-ar pierde individualitatea 
(deci, ar deveni inutilă) circumstanţa agravantă prevă-
zută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM: invocarea ei ar presupune inevitabil invoca-
rea circumstanţei agravante prevăzute la lit.j) alin.(2) 
art.151 şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM – „săvîrşirea 
infracţiunii asupra a două sau mai multor persoane”.

Nu poate fi  acceptată opinia lui S.V. Borodin. Or, exis-
tenţa pericolului pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane nu este una şi aceeaşi cu realizarea, materi-
alizarea, obiectivizarea acelui pericol. De aceea, există 
anumite tangenţe între circumstanţa agravantă prevă-
zută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 
CP RM şi circumstanţa agravantă prevăzută la lit.j) 
alin.(2) art.151 şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM. Sînt 

cazuri cînd ambele aceste agravante sînt prezente în 

contextul aceleiaşi fapte infracţionale. Dar, la fel de po-
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sibil este ca numai una din ele să se regăsească în fapta 

persoanei. În nici un caz, circumstanţa agravantă pre-

văzută la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) alin.(2) art.152 

CP RM nu poate fi  considerată „umbra iminentă” a cir-

cumstanţei agravante prevăzute la lit.j) alin.(2) art.151 

şi la lit.b) alin.(2) art.152 CP RM. 

Aşadar, considerăm că nu este cazul să fi e interpretată 

distorsionat voinţa legiuitorului. În contextul infrac-

ţiunilor specifi cate la lit.f) alin.(2) art.151 şi la lit.g) 

alin.(2) art.152 CP RM, sub aspectul atitudinii volitive 

a făptuitorului faţă de producerea urmărilor prejudici-

abile caracteristice celor două infracţiuni, sînt posibile 

numai următoarele două variante: 1) făptuitorul doreş-

te survenirea acestor urmări în raport cu victima viza-

tă, şi doar admite, în mod conştient, survenirea acestor 

urmări în raport cu alte persoane decît victima viza-

tă; 2) făptuitorul admite, în mod conştient, survenirea 

acestor urmări în raport cu victima vizată, precum şi în 

raport cu alte persoane decît victima vizată.

3. În cele din urmă, atenţia ne va fi  focalizată asupra 

săvîrşirii din interes material a infracţiunilor de vă-

tămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii (lit.g) alin.(2) art.151 şi lit.h) 

alin.(2) art.152 CP RM).

În pct.10 al Hotărîrii Plenului Judecătoriei Supreme a 

Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară în ca-

uzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993, se 

arată că omorul urmează a fi  califi cat ca omor săvîrşit din 

interes material, „dacă a fost săvîrşit cu scopul de a primi 

un venit material pentru vinovat sau pentru alte persoa-

ne (bani, bunuri sau drepturi la primirea lor, drepturi la 

spaţiu locativ, remunerare din partea terţei persoane28 etc.) 

sau cu intenţia de a fi  scutit de cheltuieli materiale (resti-

tuirea bunurilor, datoriei, plătirea serviciilor, îndeplinirea 

obligaţiunilor patrimoniale, plătirea alimentelor etc.”. Cu 

rezervele de rigoare, putem apela la această recomandare 

în vederea interpretării prevederilor de la lit.g) alin.(2) 

art.151 şi de la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

Din explicaţia precitată se desprinde că interesul ma-

terial constă în orice folos, benefi ciu sau avantaj ma-

terial direct sau chiar indirect, nu însă într-o simplă 

satisfacţie morală. Interesul material este direct atunci 

cînd făptuitorul urmăreşte să aibă o satisfacţie persona-

lă de pe urma obţinerii sau reţinerii cîştigului material. 

Interesul material este indirect atunci, cînd făptuitorul 

doreşte să asigure un cîştig material unor terţe persoa-

ne. Prin „terţe persoane” trebuie de înţeles: persoanele 

apropiate făptuitorului, de a căror soartă este preocupat 

acesta; persoanele care în viitor îi pot fi  utile făptuitoru-

lui, oferindu-i anumite contraprestaţii.

De cele mai multe ori, interesul material adoptă for-

ma motivului generat de necesitatea făptuitorului de a 

obţine un cîştig material (pentru sine sau pentru terţe 
persoane). În astfel de cazuri, făptuitorul urmăreşte să 
benefi cieze de cîştigul material ulterior comiterii infrac-
ţiunilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ca urmare a săvîr-
şirii acestora. În alte cazuri, interesul material se concre-
tizează în motivul generat de necesitatea făptuitorului de 
a reţine un cîştig material (pentru sine sau pentru terţe 
persoane). De această dată, situaţia este calitativ diferită: 
obţinerea cîştigului material a început înainte de săvîrşi-
rea infracţiunii. Făptuitorul admite varianta că, dacă va fi  
surprins, va fi  nevoit să săvîrşească infracţiunea, pentru a 
nu fi  împiedicat să-şi realizeze intenţia pînă la capăt.

 În alt context, A.N. Popov menţionează că este posi-
bil să existe anumiţi indici că infracţiunea este săvîrşită 
din interes material (de exemplu, făptuitorul a intrat în 
posesia bunurilor victimei după săvîrşirea infracţiunii). 
Însă, asemenea indici nu sînt sufi cienţi pentru a demon-
stra prezenţa interesului material ca motiv ce a deter-
minat săvîrşirea infracţiunii în cauză.29 În dezvoltarea 
acestui punct de vedere, S.H. Nafi ev susţine că, pentru a 
califi ca fapta ca fi ind săvîrşită din interes material, este 
necesar ca scopul de a obţine sau de a reţine un cîştig 
material ori de a se elibera de cheltuieli materiale tre-
buie să apară la făptuitor pînă la săvîrşirea infracţiunii 
sau în timpul săvîrşirii acesteia.30 De menţionat că ace-
eaşi poziţie e promovată în pct.10 al Hotărîrii Plenului 
Judecătoriei Supreme a Ucrainei, „Cu privire la practica 
judiciară în cauzele legate de infracţiunile contra vieţii 
sau sănătăţii persoanei”, nr.2 din 7.02.200331.

În concluzie, pentru aplicarea răspunderii conform lit.g)
alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, este 
necesar ca interesul material să apară la făptuitor pînă 
la terminarea executării faptei prejudiciabile: anterior 
cauzării vătămării grave sau medii a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii, sau chiar în timpul săvîrşirii acesteia. 
Lipsesc temeiurile califi cării faptei potrivit lit.g) alin.(2) 
art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, dacă intere-
sul material apare la făptuitor ulterior momentului în 
care îşi fi nalizează executarea faptei prejudiciabile. În 
legătură cu aceasta, sîntem de acord cu soluţia de ca-
lifi care din următoarea speţă: G.A. a fost condamnat în 
baza art.42, lit.d), h) alin.(2) art.151 şi lit.b), d) alin.(2) 
art.187 CP RM. În fapt, la 12.05.2006, aproximativ la 
ora 16.00, G.A. se afl a, în stare de ebrietate alcoolică, în 
casa lui  I.C. din or. Otaci, raionul Ocniţa. Din intenţii 
huliganice, G.A. a instigat o persoană, neidenti fi cată de 
organul de urmărire penală, să-i aplice lui V.L., care se 
afl a în aceeaşi casă, multiple lovituri în diferite părţi ale 
corpului. În rezultat, lui V.L. i s-a cauzat vătămare gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii. După care, împre-
ună cu aceeaşi persoană neidentifi vată, aproximativ la 
ora 17.00, au sustras în mod deschis  din gospodăria  lui  
I.C. bunuri în valoare totală de 259 lei.32
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Considerăm că lipsesc temeiurile califi cării faptei potri-

vit lit.g) alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM 

şi atunci cînd cauzarea vătămării grave sau medii a inte-

grităţii corporale sau a sănătăţii are loc după realizarea 

de către făptuitor a interesului material. Această ipoteză 

o ilustrează următoarea speţă: T.S. a fost  condamnat în 

baza alin.(1) art.152 şi lit.c) alin.(2) art.190 CP RM. În 

fapt, la 20.11.2004, aproximativ la ora 09.30, T.S. se afl a 

în faţa casei  nr.71/4  de pe bd. Dacia, mun. Chişinău. 

Prin  înşelăciune şi abuz de  încredere, sub pretextul de 

a-i procura lui B.V. un telefon mobil, a primit de la acesta 

250  lei, pe care ulterior i-a însuşit. La 08.12.2004, apro-

ximativ la ora 19.15, T.S. se afl a în holul etajului 3 al ca-

sei nr.71/4 de pe bd. Dacia, mun. Chişinău. La solicitarea 

lui B.V. de a-i da telefonul promis sau de a-i întoarce ba-

nii, T.S. l-a lovit cu pumnul în cap, cauzîndu-i vătămare 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.33

Sub un alt aspect, sîntem de acord cu A.Boroi care 

menţionează: „Elementul circumstan ţial de agravare 

constînd dintr-un anumit mobil cu care acţionează 

autorul, în cazul în care interesul făptuitorului de a 

obţine avantaje materiale se dovedeşte a fi  nereal (de 

exemplu, făptuitorul a considerat greşit că are vocaţie 

succesorală), cerinţa legii este îndeplinită, căci rele-

vant este mobilul cu care s-a comis omorul (sau vătă-

marea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii – n.a.), nu realizarea lui 

în concret”.34 În alţi termeni, circumstanţa agravantă 

examinată există chiar dacă satisfacerea interesu-

lui material nu a fost realizată deloc. Esenţial este ca 

făptuitorul să fi  urmărit interesul material, indiferent 

dacă l-a realizat sau nu.

Din cele evocate mai sus rezultă următoarele:

– dacă interesul material apare la făptuitor ulterior 

momentului în care îşi fi nalizează executarea faptei 

de cauzare a vătămării grave sau medii a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, răspunderea se va aplica în 

conformitate cu art.151 (cu excepţia lit.g) alin.(2)) 

sau art.152 (cu excepţia lit.h) alin.(2)) CP RM;

– dacă făptuitorul a urmărit interesul material la săvîr-

şirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii, însă acest interes nu s-a realizat, răspunderea 

se va aplica în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.151 

ori lit.h) alin.(2) art.152 CP RM;

– dacă făptuitorul a urmărit interesul material la săvîr-

şirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a să-

nătăţii, iar acest interes s-a realizat, răspunderea se 

va aplica în conformitate cu lit.g) alin.(2) art.151 ori 

lit.h) alin.(2) art.152 CP RM şi o altă normă din Co-
dul penal (sau din Codul contravenţional).

Cînd spunem „o altă normă din Codul penal”, avem în ve-
dere, de cele mai dese ori, o normă care stabileşte răspun-
derea pentru una din infracţiunile contra patrimoniului 
(de exemplu, furt, jaf, tîlhărie, şantaj, răpirea mijlocului 
de transport etc.). Însă, norma penală respectivă poate 
stabili răspunderea şi pentru o infracţiune care nu face 
parte din grupul celor contra patrimoniului. Ne referim 
la: sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau 
psihotrope (art.2174 CP RM); profanarea mormintelor, 
presupunînd însuşirea obiectelor ce se afl ă în mormînt 
sau pe el (art.222 CP RM); sustragerea armelor sau muni-
ţiilor (art.290 CP RM); sustragerea documentelor, impri-
matelor, ştampilelor sau sigiliilor (art.360 CP RM); jefu-
irea celor căzuţi pe cîmpul de luptă (art.389 CP RM) etc. 
Nu toate aceste infracţiuni presupun scopul de cupiditate. 
Dar acesta nici nu este obligatoriu. Interesul material poa-
te să implice sau nu scopul de cupiditate. În acest plan, 
ne raliem punctului de vedere exprimat de A.N. Popov, 
conform căruia infracţiunea se consideră a fi  săvîrşită din 
interes material şi în acele cazuri, cînd făptuitorul urmă-
reşte să se folosească temporar de bunurile sau drepturile 
patrimoniale obţinute de pe urma infracţiunii.35 O ase-
menea situaţie este posibilă, de exemplu, în legătură cu 
săvîrşirea răpirii mijlocului de transport (art.1921 CP RM) 
sau a răpirii mijlocului de transport cu tracţiune animală, 
precum şi a animalelor de tracţiune (art.1922 CP RM). 

În altă ordine de idei, una din întrebările de actualitate 
este următoarea: care sînt criteriile de delimitare din-
tre vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii (lit.g) alin.(2) art.151 CP RM) şi tîlhăria 
săvîrşită cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii (lit.c) alin.(3) art.188 CP RM)?

Răspunzînd la această întrebare, punctăm următoarele 
criterii:

1) rolul relaţiilor sociale cu privire la sănătatea per-
soanei în contextul obiectului juridic special al in-
fracţiunii: în cazul infracţiunii specifi cate la lit.c) 
alin.(3) art.188 CP RM, relaţiile sociale cu privire la 
sănătatea persoanei îndeplinesc rolul de obiect juri-
dic secundar; în cazul infracţiunii prevăzute la lit.g) 
alin.(2) art.151 CP RM, relaţiile sociale cu privire la 
sănătatea persoanei suferă atingere în exclusivitate, 
formînd obiectul juridic special al infracţiunii;

2) caracteristicile metodei aplicate la cauzarea vătă-
mării grave a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii: în cazul infracţiunii specifi cate la lit.c) alin.(3) 
art.188 CP RM, numai metoda atacului este posibilă 
la cauzarea vătămării grave a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii; în cazul infracţiunii prevăzute la 
lit.g) alin.(2) art.151 CP RM, oricare metodă poate 

fi  aplicată de făptuitor la cauzarea vătămării grave a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii;
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3) efectele obiectivizării interesului material, ca mo-

tiv al infracţiunii: în cazul infracţiunii specifi cate la 

lit.c) alin.(3) art.188 CP RM, obiectivizarea intere-

sului material (adică, atunci cînd are loc realizarea 

scopului de sustragere) este cuprinsă de infracţiunea 

dată; în cazul infracţiunii prevăzute la lit.g) alin.(2) 

art.151 CP RM, obiectivizarea interesului material 

depăşeşte cadrul infracţiunii în cauză;

4) posibilitatea reţinerii la califi care a circumstanţelor 

agravante ale vătămării intenţionate grave a integri-

tăţii corporale sau a sănătăţii: în cazul califi cării celor 

săvîrşite în baza lit.c) alin.(3) art.188 CP RM, la cali-

fi care nu se pot lua în consideraţie agravantele vătă-

mării intenţionate grave a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii; în cazul califi cării celor săvîrşite în baza 

lit.g) alin.(2) art.151 CP RM, la califi care pot fi  luate 

în consideraţie şi alte agravante ale vătămării intenţi-

onate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În alt context, ne alăturăm opiniei lui C.Barbu, potrivit 

căreia circumstanţa agravantă „din interes material” se 

reţine, indiferent dacă s-a săvîrşit o infracţiune consu-

mată sau numai tentativă de infracţiune.36 Ideea, expri-

mată de către C.Barbu o dezvoltă A.Boroi: în măsura 

în care există interesul material, nu interesează dacă 

făptuitorul nu a putut să-şi realizeze motivul urmărit, 

deoarece a adus atingere unei alte persoane în locul 

aceleia a cărei atingere i-ar fi  satisfăcut un anumit inte-

res (error in personam sau aberratio ictus).37

În cazul erorii asupra identităţii victimei (error in perso-

nam), dacă făptuitorul urmăreşte interesul material în 

săvîrşirea infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 

intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănă-

tăţii, califi carea trebuie să se facă conform lit.g) alin.(2) 

art.151 ori lit.h) alin.(2) art.152 CP RM. În cazul dat, 

nu putem reţine tentativa de infracţiune: nu se poate 

afi rma că ceea ce a avut făptuitorul în reprezentarea lui 

subiectivă nu şi-a găsit confi rmare în realitatea obiec-

tivă. Agravanta „din interes material” există chiar dacă 

nu a fost realizată deloc satisfacerea interesului mate-

rial. Deci, în cazul analizat, eroarea asupra identităţii 

victimei este o eroare neesenţială. Ea nu poate infl uenţa 

răspunderea făptuitorului.

Alta este situaţia în ipoteza erorii asupra modului de 

executare a infracţiunii (aberratio ictus), cînd făptuito-

rul îşi îndreaptă acţiunea asupra unei persoane căreia 

doreşte să-i cauzeze vătămare gravă sau medie a inte-

grităţii corporale sau a sănătăţii, dar, datorită unei gre-

şite manipulări a mijlocului folosit sau din alte cauze 

accidentale, rezultatul urmărit se produce asupra unei 

alte persoane. În cazul dat, califi carea se face conform 

art.27 şi lit.g) alin.(2) art.151 ori lit.h) alin.(2) art.152 

CP RM (în raport cu victima afl ată în reprezentarea 

făptuitorului, în legătură cu care se urmăreşte interesul 

material) şi art.157 CP RM (în raport cu victima căreia 
i s-a cauzat efectiv vătămarea gravă sau medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii). În ipoteza dată, reţinem 
tentativa pentru că nu s-a produs vătămarea gravă sau 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei 
afl ate în reprezentarea făptuitorului. Nu pentru că nu 
s-a reuşit satisfacerea interesului material.

 În continuare, ne vom referi la situaţiile în care pre-
vederea de la lit.g) alin.(2) art.151 ori  de la lit.h) alin.(2) 
art.152 CP RM nu este aplicabilă. Deşi, în aparenţă ar fi  
trebuit aplicată.

Astfel, fapta nu poate fi  califi cată ca fi ind săvîrşită din 
interes material, dacă:

1) cîştigul material apare doar ca ocazie pentru săvîrşi-
rea infracţiunii cu intenţii huliganice sau din alte ase-
menea motive „nepatrimoniale”.

În cazul dat, valoarea mică a foloaselor sau avantajelor 
materiale, pretinse de făptuitor, poate demonstra că vă-
tămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii nu are la bază interesul materi-
al. Însă, doar aceasta nu poate constitui criteriul care să 
excludă califi carea conform lit.g) alin.(2) art.151 ori lit.
h) alin.(2) art.152 CP RM: interesează nu atît valoarea 
avantajelor sau bunurilor care pot fi  obţinute de către 
făptuitor; este important ca năzuinţa de a obţine aceste 
avantaje sau bunuri să nu fi  constituit motivul săvîrşirii 
infracţiunii;

2) a avut loc în timpul cînd făptuitorul îşi păzea bunu-
rile sale sau bunurile altor persoane.

La situaţia dată se referă următorul caz din practica 
judiciară: S.I. a fost condamnat în baza alin.(4) art.151 
CP RM. În fapt, la 20.01.2007, aproximativ la ora 23.00, 
S.I. se afl a în  gospodăria lui I.R. din satul Beştemac, 
raionul  Leova. Urmărind scopul de a-i cauza lui I.G. 
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
din motiv că a încercat să sustragă o sticlă cu vin, i-a 
aplicat acestuia patru lovituri cu pumnii peste faţă. În 
rezultat, victima s-a dezechilibrat şi s-a lovit cu capul de 
un pilon de beton. A suferit o traumă cranio-cerebrală 
închisă asociată cu o contuzie cerebrală gravă, în urma 
căreia a decedat.38

În context, ne alăturăm punctului de vedere al lui L.A. 
Andreeva, care menţionează că, dacă infracţiunea e să-
vîrşită în scopul apărării patrimoniului împotriva as-
piraţiilor infracţionale ale altei persoane, o asemenea 
faptă nu poate fi  considerată a fi  săvîrşită din interes 
material”.39 Într-adevăr, în funcţie de circumstanţele 
concrete, o asemenea faptă va reprezenta fi e cauzarea 
vătămării grave sau medii a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii în condiţiile legitimei apărări (de exemplu, 
dacă sînt întrunite cerinţele stabilite la alin.(3) art.36 
CP RM), fi e infracţiunea de vătămare intenţionată 
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gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vă-

tămare intenţionată medie a integrităţii corporale (în 
lipsa agravantei „din interes material”).

Făptuitorul nu poate urmări interesul material în cazul 
în care infracţiunea a avut loc în timpul cînd acesta îşi 
păzea bunurile sale sau bunurile altei persoane. Săvîrşind 
infracţiunea, nu va obţine sau reţine vreun cîştig mate-
rial, nici nu se va elibera de vreo cheltuială materială. 
Doar va păstra (sau va încerca să păstreze) patrimoniul 
său ori al unei alte persoane în mărimea pe care a avut-o 
pînă la săvîrşirea infracţiunii. Deci, nu făptuitorul, dar 
victima este cea care urmărea un interes material;

3) a fost săvîrşită în scopul recuperării de către făptui-
tor a propriilor bunuri (sau a bunurilor altor persoane) 
care se afl au ilegal la victimă.

La situaţia dată se referă următoarea speţă: T.I. a fost con-
damnat în baza alin.(4) art.151 CP RM. În fapt, în noaptea 
de 24.06.2008, din motiv că mama sa, M.I., l-a deposedat 
de 3300 lei, pe care T.I. i-a obţinut în  urma vînzării unui 
porc, în scopul de a-şi recupera banii, i-a aplicat acesteia 
multiple  lovituri cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un 
baston de lemn în diferite părţi ale corpului. În rezultat, 
victimei i-a fost provocată vătămare gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, în urma căreia a decedat.40  

Observăm, că nici într-o asemenea situaţie nu este 
posibilă satisfacerea interesului material pe calea să-
vîrşirii infracţiunilor de vătămare intenţionată gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de vătămare 
intenţionată medie a integrităţii corporale. Recuperîn-
du-şi propriile bunuri sau recuperînd bunurile unei alte 
persoane, bunuri afl ate ilegal la victimă, făptuitorul nu 
poate obţine sau reţine vreun cîştig material, nici nu 
se poate elibera de vreo cheltuială materială. Bunuri-
le, afl ate ilegal la victimă, nu sînt percepute ca bunuri 
străine, care s-ar putea adăuga mărimii patrimoniului 
făptuitorului sau al unei terţe persoane;

4) a fost săvîrşită în legătură cu nedorinţa victimei de a 
executa, faţă de făptuitor, obligaţiunile patrimoniale.

În cazul dat, motivul infracţiunii îl reprezintă nu intere-
sul material, dar nemulţumirea făptuitorului că victima 
nu doreşte să-şi îndeplinească obligaţiunile patrimoni-
ale. În această ordine de idei, provoacă rezerve corec-
titudinea reţinerii la califi care a agravantei „din interes 
material” în următoarea speţă: B.D. a fost condamnat în 
baza lit.b), h) alin.(2) art.152 CP RM. În fapt, N.T. era 
dator de aproximativ doi ani lui B.D. cu 500 de lei. La 
01.08.2009,  aproximativ la ora 02.00, B.D. l-a strigat de la 
poartă, pentru a-l întreba de datorie. După care, a smuls o 
bucată de lemn din gard şi i-a aplicat mai multe lovituri în 
diferite părţi ale corpului lui N.T., dar şi lui E.T., care i-a 
venit primului în ajutor. În rezultat, cele două victime au 
suferit vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii.41 Chiar dacă făptuitorul şi-ar fi  recuperat datoria, 

oricum nu ar fi  obţinut nici un cîştig din aceasta. Deci, 
nu interesul material a fost motivul care l-a determinat 
să săvîrşească vătămarea intenţionată medie a integri-
tăţii corporale. Motivul real al infracţiunii l-a constituit 
nemulţumirea făptuitorului că victima nu doreşte să-şi 
îndeplinească obligaţiunile patrimoniale;

5) a fost săvîrşită din răzbunare pentru prejudiciul ma-
terial cauzat făptuitorului.

În această ipoteză, făptuitorul se răzbună nu pentru 
nedorinţa victimei de a-şi executa obligaţiunile patri-
moniale. De această dată, prejudiciul material este ire-
cuperabil sau făptuitorul nu pretinde victimei recupe-
rarea prejudiciului material. Pur şi simplu, făptuitorul 
se răzbună pentru prejudiciul material ce i-a fost cauzat 
de către victimă (de exemplu, pentru prejudiciul mate-
rial rezultat din folosirea ilicită de către victimă a bu-
nurilor făptuitorului). Întrucît motivul infracţiunii este 
răzbunarea, şi nu interesul material, nu avem temeiuri 
de a face califi carea potrivit lit.g) alin.(2) art.151 ori 
lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

 După analiza acestor situaţii, să trecem în revistă 
ipotezele în care circumstanţa agravantă prevăzută la 
lit.g) alin.(2) art.151 sau la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM 
este aplicabilă:

1) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită asupra per-
soanei, care are dreptul de întreţinere, de către persoa-
na, care are obligaţia de întreţinere, în scopul eliberării 
de această obligaţie.

De exemplu, în Codul familiei al Republicii Moldova,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 
26.10.200042, ca subiecţi ai raportului juridic de întreţi-
nere sînt specifi caţi: părinţii în raport cu copiii minori şi 
copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin ma-
terial; copiii majori apţi de muncă în raport cu părinţii 
inapţi de muncă care necesită sprijin material; soţii în 
raport unul cu altul (în cazurile stabilite la art.82): foş-
tii soţi în raport unul cu altul (în cazurile prevăzute la 
art.83); fraţii în raport cu surorile, sau viceversa (în cazu-
rile prevăzute la art.86); bunicii în raport cu nepoţii (în 
cazurile prevăzute la art.87); nepoţii în raport cu bunicii 
(în cazurile prevăzute la art.88); copiii vitregi în raport 
cu părinţii vitregi (în cazurile prevăzute la art.89); copiii 
în raport cu educatorii (în cazurile prevăzute la art.90).

În aceste cazuri, dar şi în cazurile de natură similară, 
existenţa raportului de întreţinere constituie premisa 
săvîrşirii din interes material a infracţiunilor de vătă-
mare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii sau de vătămare intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii. Subiectul pasiv al unui 
asemenea raport – cel obligat – va avea calitatea de făp-
tuitor. Respectiv, subiectul activ al raportului de întreţi-
nere – cel îndrituit – va avea calitatea de victimă.
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Bineînţeles, doar existenţa unei asemenea premise nu 
e sufi cientă pentru a confi rma prezenţa interesului ma-
terial. Nu este exclus ca răzbunarea, gelozia, invidia sau 
alte asemenea motive să determine săvîrşirea infracţiu-
nilor de vătămare intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii sau de vătămare intenţionată me-
die a integrităţii corporale sau a sănătăţii asupra unei 
persoane care, absolut irelevant în context, se dovedeşte 
a fi  o persoană întreţinută. De aceea, nu putem să nu 
fi m de acord cu T.Toader care susţine că, dacă infrac-
ţiunea este săvîrşită din alte motive (răzbunare, gelozie 
etc.), agravanta (se are în vedere agravanta „din interes 
material” – n.a.) nu este aplicabilă, chiar dacă produce-
rea urmărilor prejudiciabile caracteristice acelei infrac-
ţiuni i-ar aduce făptuitorului un avantaj material;43

2) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în vederea 
primirii sumei asigurate.

Astfel, la lit.a) art.3 al Legii Republicii Moldova cu pri-
vire la asigurări, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 21.12.200644, se stabileşte că obiectul asigu-
rării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contra-
vin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu persoana 
asiguratului sau a benefi ciarului asigurării, cu viaţa, 
sănătatea şi capacitatea lor de muncă. De asemenea, 
conform Anexei nr.1 a acestei legi, printre tipurile de 
asigurări, care au o  bază contractuală, se numără asi-
gurările permanente de sănătate.

În ipoteza dată, riscul asigurat se exprimă în fenome-
nul, evenimentul sau grupul de feno mene sau eveni-
mente prevăzute în contractul de asigurare care, oda-
tă produse, pot genera prejudicii sănătăţii persoanei. 
Benefi ciarul asigurării, pentru a încasa de la asigură-
tor suma asigu rată, provoacă intenţionat împrejurarea 
periculoasă. În alţi termeni, acest benefi ciar săvîrşeşte 
asupra asiguratului, sub impulsul interesului material, 
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii;

2) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în scopul 
ne achitării datoriei sau în scopul amînării achitării dato-
riei.

Dispoziţia de la lit.g) alin.(2) art.151 sau de la lit.h) 
alin.(2) art.152 CP RM este aplicabilă nu doar atunci 
cînd vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii e săvîrşită în scopul 
neachitării unei datorii sau în scopul amînării achită-
rii datoriei avînd un suport juridic. Dacă făptuitorului 
îi revenea obligaţia să achite datoria, iar nedorinţa de 
a executa obligaţia dată sau dorinţa de a amîna execu-
tarea ei a fost cea care a alimentat intenţia de a comite 

infracţiunea, nu contează dacă acea datorie a avut sau nu 
un suport juridic. Nu contează nici măcar dacă acea da-
torie s-a creat în condiţii legale. De aceea, datoria – care 
nu are la bază respectarea cerinţelor legale de încheiere 
a contractului de împrumut, sau provine din pierderea 
într-un joc de noroc, din pierderea unui pariu, sau se 
constituie din bunuri dobîndite pe cale infracţională ori 
din oricare alte foloase ilegale – atunci cînd nu se doreşte 
a fi  achitată de făptuitor sau atunci cînd se doreşte a-i fi  
amînată achitarea, se referă la infracţiunea specifi cată la 
lit.g) alin.(2) art.151 sau la lit.h) alin.(2) art.152 CP RM.

În cazul dat, putem afi rma că făptuitorul este debitor în 
raportul din care provine datoria; victima este creditor în 
acest raport. Însă, termenii „debitor” şi „creditor” au o în-
cărcătură factologică, nu neapărat şi o încărcătură juridică;

3) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea intenţionată medie a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în scop de 
canibalism, cu precizarea că făptuitorul doreşte să be-
nefi cieze de calităţile de consum ale corpului victimei şi 
că, în urma secţionării unor părţi ale corpului victimei, 
nu se urmăreşte lipsirea ei de viaţă.

În ipoteza dată, făptuitorul priveşte corpul victimei ca pe 
un bun de consum, ca pe o resursă alimentară. Dacă va 
cauza victimei vătămarea gravă sau medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, va benefi cia gratuit de respec-
tivele calităţi de consum. Deci, va fi  scutit de cheltuieli 
materiale legate de procurarea produselor alimentare.

Este notabil, că, în ipoteza analizată – atunci cînd e 
săvîrşită vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii – mai este prezentă o circum-
stanţă agravantă: „cu scopul de a preleva şi/sau utiliza 
ori comercializa organele sau ţesuturile victimei” (lit.l) 
alin.(2) art.151 CP RM). Aceasta deoarece consumul 
organelor sau ţesuturilor victimei în procesul canibalis-
mului se înscrie în noţiunea „utilizarea organelor sau 
ţesuturilor victimei”;

4) vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori vătămarea inten ţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită în vederea ob-
ţinerii banilor, a bunurilor, a unor drepturi patrimoniale, 
a avansării într-o funcţie presupunînd o retribuţie mai 
mare, a moştenirii, a încheierii unei convenţii avantajoa-
se în viitor, a altor foloase sau avantaje materiale.

Pentru aplicarea răspunderii în baza lit.g) alin.(2) art.151 
sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, nu este obligatoriu ca 
patrimoniul, din al cărui cont făptuitorul urmăreşte 
să-şi satisfacă interesul material, să aparţină victimei. 
Victima poate fi  proprietar sau posesor al foloaselor sau 
avantajelor materiale dorite de făptuitor. Dar poate şi să 
nu aibă o asemenea calitate. De aceea, vătămarea inten-
ţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, săvîrşită din interes material, se atestă 
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şi atunci cînd unei persoane i se cauzează vătămarea 
corespunzătoare, pentru ca astfel să dispară piedica în 
faţa făptuitorului de a accede la foloasele sau avantajele 
materiale aparţinînd unor terţe persoane.

De asemenea, pentru califi carea faptei potrivit lit.g) 
alin.(2) art.151 sau lit.h) alin.(2) art.152 CP RM, nu are 
importanţă cînd va putea benefi cia făptuitorul de foloa-
sele sau avantajele materiale: îndată după săvîrşirea in-
fracţiunii sau după trecerea unei perioade mai lungi de 
timp de la săvîrşirea acesteia. Nu contează nici dacă s-a 
fi xat defi nitiv în ce constă interesul material sau dacă făp-
tuitorul are o reprezentare aproximativă despre ceea ce-i 
poate satisface interesul material, în funcţie de împreju-
rări aspirînd să benefi cieze „de tot ce se poate”. Important 
este ca anume interesul material să fi e cel care îl ghidează 
pe făptuitor să săvîrşească vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii ori vătămarea intenţi-
onată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
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