
Circumstanţe agravante legale. Vătămare corporală gravă. Săvârşirea 
infracţiunii asupra membrilor familiei 

art. 75 lit. b), art. 182 alin. (2) C. pen.

În cazul infracţiunilor contra familiei, în procesul de individualizare a pedepsei 
este obligatoriu ca instanţa de judecată să reţină circumstanţa agravantă 
prevăzută de art. 75 lit. b) C. pen. În caz contrar, faptei nu i se poate imputa 
un caracter mai grav, iar la stabilirea pedepsei nu poate fi avută în vedere 
dispoziţia art. 78 C. pen., referitoare la efectele circumstanţelor. 

(C. Ap. Bucureşti, secţia I penală, decizia penală nr. 1657 din 5 decembrie 2006)

Prin sentinţa penală nr. 3666 pronunţată la data de 29 noiembrie 2005, de Judecătoria Giurgiu, 
în baza art. 334 C. pr. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de 
inculpatul R.M., din infracţiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) C. pen., în infracţiunea 
prevăzută de art. 182 alin. (2) C. pen. 

În baza art. 182 alin. (2) cu aplicarea art. 74 lit. a) şi c) şi art. 76 lit. d) C. pen., a fost 
condamnat inculpatul R.M. la pedeapsa de o lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
vătămare corporală gravă. S-a făcut aplicarea art. 71 C. pen. şi s-au interzis inculpatului 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b), c) C. pen. 

S-a luat act că partea vătămată G.M. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 

În baza art. 14 şi art. 346 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 C. civ., a fost admisă acţiunea 
formulată de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu şi a fost obligat inculpatul la 
plata, către această parte civilă, a sumei de 594,94 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale. A mai fost obligat inculpatul la plata sumei de 150 lei, reprezentând cheltuieli 
judiciare către stat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, la data de 23 septembrie 2003, 
în jurul orei 10.00, în timp ce partea vătămată R.M. se afla într-o dependinţă a casei, după o 
discuţie anterioară, inculpatul a agresat-o fără motiv, a lovit-o cu pumnul în zona din spate a 
capului şi apoi i-a aplicat o altă lovitură puternică în zona abdominală stângă. În urma loviturilor 
primite, partea vătămată şi-a pierdut cunoştinţa. 

După ce şi-a revenit, partea vătămată a fost transportată la Spitalul Ghimpaţi, apoi la Spitalul 
Judeţean Giurgiu, unde s-a intervenit chirurgical, practicându-se splenectomie, necesitând 
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale. 

Certificatul medico-legal nr. 642/C/II din 13 octombrie 2003 a concluzionat că leziunile 
traumatice corporale, produse prin lovire, necesită 25-30 zile îngrijiri medicale dacă nu survin 
complicaţii. Leziunile constatate i-au pus în primejdie viaţa şi se constituie în infirmitate 
permanentă (prin splenectomie). 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, care a 
criticat-o pentru netemeinicie sub aspectul cuantumului pedepsei aplicate, apreciind că 
pedeapsa de o lună închisoare este modică, în raport cu infracţiunea comisă. 

Prin decizia penală nr. 211 pronunţată la data de 27 septembrie 2006, Tribunalul Giurgiu, în 
baza art. 379 pct. 2 lit. a) din C. pr. pen., a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Giurgiu, a desfiinţat, în parte, hotărârea atacată şi, în fond, a majorat pedeapsa de 
o lună închisoare aplicată inculpatul R.M. la 1 an închisoare. 

S-au înlăturat dispoziţiile art. 71, 64 şi, în baza art. 81-82 C. pen., s-a dispus suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 3 ani, atrăgându-se atenţia 
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inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei, iar cheltuielile judiciare avansate de stat au 
rămas în sarcina acestuia. Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a avut în vedere numai 
suferinţa provocată de inculpat părţii vătămate. 

Împotriva acestor hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, 
criticându-le pentru nelegalitate şi netemeinicie sub aspectul nereţinerii circumstanţei agravante 
prevăzute de art. 75 lit. b) C. pen. şi a aplicării unei pedepse reduse în raport de gravitatea 
faptei săvârşite de către inculpat asupra soţiei sale. 

Critica formulată de către parchet se circumscrie cazurilor de casare prevăzut de art. 3859 pct. 
14 şi 17 C. pr. pen. 

Din probele administrate în cauză, rezultă că ambele instanţe de judecată au reţinut în mod 
corect situaţia de fapt, însă sub aspectul încadrării juridice a faptei se impune aplicarea 
agravantei prevăzute de art. 75 lit. b) C. pen., motivat de faptul că inculpatul a săvârşit 
infracţiunea prin acte de cruzime asupra soţiei producându-i ruptură de splină ce constituie o 
infirmitate permanentă în înţelesul art. 182 alin. (2) C. pen. 

Sub aspectul individualizării pedepsei, se apreciază că instanţele nu au dat eficienţa 
corespunzătoare criteriilor prevăzute de art. 72 C. pen., în condiţiile în care în urma loviturilor 
aplicate de către inculpat, partea vătămată a fost transportată de urgenţă la spital pentru 
efectuarea splenectomiei. 

De asemenea, Curtea a apreciat că în raport de gradul de pericol concret al faptei săvârşite şi 
de periculozitatea inculpatului, că în mod greşit au fost acordate de către instanţele de judecată 
circumstanţe atenuate conform art. 74 lit. a) şi c) C. pen. 

Aşa fiind, Curtea în baza art. 385 pct. 2 lit. d) C. pr. pen., a admis apelul declarat de parchet, a 
desfiinţat în parte sentinţa penală şi a dispus condamnarea inculpatului la 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 182 alin. (2) cu aplicarea art. 75 lit. b) C. pen., 
prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C. pr. pen. 
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