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SUMMARY 

Violence, along with crime has accompanied the society throughout its existence, altering 

only the form, methods, subject, technique, etc. People have used permanent violence: to achieve 

their purpose, to subdue the weak, to satisfy cravings etc. It has been used for centuries both as 

individuals and the state power to subdue the masses, conquer new territories, to achieve inhuman 

ideas of state leaders, and who have their echo until today. 

In the given article we will characterize in terms of criminal law crimes of violence and will 

define the criteria that determine the affiliation of some crimes to the category of crimes of 

violence. 
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REZUMAT 

Violența, alături de criminalitate a însoțit societatea pe tot parcursul existenței sale, 

modificând-și însă forma, metodele, obiectul, tehnica etc. Oamenii au folosit permanent violența: 

fie pentru a-și atinge scopurile, fie pentru a-i supune pe cei mai slabi, a-și satisface poftele ș.a. Ea 

a fost folosită de-a lungul secolelor atât de indivizi, cît și de către puterea statală pentru a supune 

masele de oameni, a cuceri noi teritorii, a realiza ideile inumane ale liderilor de stat, acțiuni ce 

își au ecoul până în prezent. 

În articolul dat vom caracteriza din punct de vedere juridico-penal infracțiunile comise cu 

violență și vom delimita criteriile ce determină apartenența unor infracțiuni la categoria celor de 

violență. 

Cuvinte-cheie: violență, infracțiuni de violență, omor, tentativă, intenție, infractor, viol. 

Introducere. Infracțiunile comise cu violență constituie la moment un pericol iminent 

pentru societate, prezența lor atestând-se peste tot: în familie, școală, armată, pe stradă, în societate, 

localuri etc. Astfel, majoritatea dintre noi nu se simt în siguranță și conștientizează pericolul la 

care sânt expuși. 

Acestea, dar și alte argumente constituie un imbold pentru cercetarea problemei date, iar 

ulterior pentru prevenirea și contracararea comiterii acestor infracțiuni. 
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Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul de elaborare a articolului au fost utilizate 

următoarele metode de cercetare: istorică, metoda analizei, a sintezei, a comparației ș.a. În calitate 

de materiale științifice au fost utilizate Codul penal al Republicii Moldova, Codul penal al 

României, precum și surse doctrinare în domeniu. 

Rezultate obținute și discuții. Analizând caracteristicile juridico-penale ale infracțiunilor 

de violență reglementate de legislația penală în vigoare din Republica Moldova, ținem să 

menționăm că în literatura de specialitate există mai multe păreri referitor la clasificarea 

infracțiunilor de violență. 

La această categorie de infracțiuni se atribuie, mai întâi de toate, acele fapte la comiterea 

cărora a fost aplicată violența. Adică violența criminală reprezintă modul de comitere a infracțiunii 

și trăsătura principală a infracțiunilor de violență. Astfel „violența criminală” este strâns legată de 

„infracțiunea de violență”. Infracțiunea de violență reprezintă o faptă socialmente periculoasă, 

interzisă de legislația penală sub sancțiunea pedepsei, comisă cu vinovăție de către o persoană 

utilizând violența în scopul atingerii rezultatului criminal [8, p. 56]. 

Calificarea corectă a faptelor de violență și pedeapsa pentru acestea depind de infracțiunile 

ce sânt atribuite la categoria celor de violență. Iar atâta timp cît nu vor fi strict delimitate 

infracțiunile de violență, vom întimpina probleme în lupta cu fenomenul dat. Pentru aceasta însă 

este necesar a defini clar infracțiunea de violență în legislația penală.  

Legislația penală a Republicii Moldova nu definește infracțiunea de violență și acest fapt 

provoacă impedimente la calificarea corectă a acestor infracțiuni. La prima vedere s-ar părea că la 

categoria „infracțiuni de violență” se atribuie toate articolele din Codul penal care au în conținutul 

dispoziției lor cuvântul „violență” sau expresia „atentarea la viața sau sănătatea persoanei” Acesta 

însă nu este un argument forte, întrucât avem articole în Codul penal al Republicii Moldova care, 

deși nu conțin termenul „violență”, se atribuie totuși la categoria infracțiunilor de violență.  

Conceptul de infracțiuni săvârșite prin violență nu și-a găsit suport nici în Codul penal român 

și nici în legislația altor țări, caracteristica tuturor legislațiilor penale, indiferent de sistemul social, 

constituind fermitatea legii în cazul săvârșirii unor fapte al căror scop constituie suprimarea vieții 

persoanei, provocarea suferințelor fizice sau psihice, insulte, amenințări etc. Noțiunea infracțiunii 

de violență nu este reglementată nici în legislația altor state, cum ar fi Spania, Japonia, Franța, 

Rusia. 

În schimb, în „Codul de legi al Statelor Unite” am identificat noțiunea „infracțiune de 

violență”, care presupune: 

a) atentatul care are ca element aplicarea, tentativa de aplicare sau amenințarea cu aplicarea 

forței fizice față de o persoană sau față de patrimoniul altei persoane, sau 
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b) orice atentat ce reprezintă o crimă, care după caracter conține în sine pericolul că, pe 

parcursul comiterii atentatului față de o persoană sau patrimoniul altuia, ar putea fi aplicată forța 

[11, p. 71]. 

În literatura de specialitate s-au făcut mai multe încercări de a defini infracțiunile de violență. 

Astfel, Constantin Pletea, susține că „infracțiunile săvârșite prin întrebuințarea forței fizice, 

combinată cu unele instrumente, arme sau mijloace de natură a provoca suferințe fizice sau psihice 

de moment sau pentru o perioadă îndelungată, ori moartea persoanei sânt denumite, în mod 

generic, infracțiuni comise prin violență” [6, p. 55]. 

Același autor consideră că infracțiunea săvârșită prin violență este fapta socialmente 

periculoasă comisă cu vinovăție, care presupune, în mecanismul de desfășurare, folosirea 

constrângerii fizice sau morale, îndreptată împotriva persoanei, a cărei finalitate o constituie 

suprimarea vieții, provocarea unor suferințe fizice sau a unor consecințe mai grave (pierderea unui 

simț sau organ, infirmitatea, sluțirea, avortul ș.a.) asociată, uneori, cu diminuarea patrimoniului 

ori cu lezarea demnității sau onoarei [6, p. 56]. 

Gauhman L. D. definește infracțiunile de violență ca fiind infracțiunile comise cu intenție ce 

atentează la persoane aplicând violența sau tentativa, ori amenințarea cu aplicarea violenței, 

indiferent de faptul dacă aceste acțiuni reprezintă sau nu elementul constructiv al componenței de 

infracțiune [7, p. 42-43]. 

Un alt autor definește infracțiunile de violență ca fiind orice fapte ilegale, socialmente 

periculoase, comise cu cauzarea daunelor fizice, a traumei sufletești sau limitarea libertății de 

voință și generate de motivație criminală agresivă [10, p. 35]. 

V. Luneev însă consideră că principala trăsătură caracteristică a acestei categorii de 

infracțiuni este violența fizică sau psihică asupra victimei sau pericolul aplicării acesteia. 

Rezultatul acțiunilor violente poate fi cauzarea morții, a leziunilor corporale sau daunelor psihice 

care, în funcție de diferite trăsături juridice, pot fi calificate diferit [9, p. 6]. 

Considerăm că infracțiunea de violență este fapta socialmente periculoasă, îndreptată asupra 

uneia sau mai multor persoane și care are drept element obligatoriu, alternativ sau facultativ 

violența. 

Anume din considerentul că nu există o unitate cu privire la definirea infracțiunii de violență, 

nu există și o părere unică privind atribuirea faptelor penale la categoria infracțiunilor de violență.  

Constantin Pletea evidențiază următoarele trăsături caracteristice conceptului de infracțiuni 

săvârșite prin violență: 

a) faptele ce alcătuiesc arhitectura conceptului vizează valori sociale deosebite: viața și 

libertatea persoanei, integritatea corporală sau sănătatea, libertatea individuală și, pe cale de 

excepție, avutul acesteia; 
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b) faptele respective presupun aproape întotdeauna contactul nemijlocit dintre autorul 

infracțiunii și persoana vătămată; 

c) faptele săvârșite sânt infracțiuni de rezultat, urmările produse fiind cuantificate în 

amenințări, insulte, diminuarea patrimoniului, vătămări ale integrității corporale sau sănătății și, 

într-o formă mai gravă, suprimarea vieții [6, p. 57]. 

Cercetătorul Valeriu Bujor analizează criteriile de delimitare a infracțiunilor de violență față 

de alte categorii de infracțiuni și susține că la infracțiunile de violență urmează să atribuim doar 

acele fapte penale care: 

a) cauzează daune persoanei, drepturilor și libertăților subiective ale acesteia, și nu doar 

statutului ei fizic; 

b) aceste fapte se comit în domeniul relațiilor interpersonale neinstituționale, în procesul 

comunicării neformale și pentru soluționarea unor probleme de ordin personal îngust; 

c) altă trăsătură caracteristică este lipsa nemijlocită a legăturilor cu realizarea rolurilor în 

organizațiile sociale [5, p. 20]. 

O altă problemă la fel de importantă în teoria și practica dreptului penal este categorisirea 

infracțiunilor – dacă fac sau nu fac parte din categoria infracțiunilor de violență. Și în acest caz 

părerile doctrinarilor din domeniu sânt împărțite. Astfel, ni se propun un șir de clasificări, fiecare 

conducând-se de diferite criterii. Deși am analizat mai multe clasificări și păreri ale savanților, ne 

vom referi doar la cele care ni s-au părut mai relevante. 

Constantin Pletea atribuie la categoria infracțiunilor de violență următoarele fapte: omorul 

cu formele sale (calificat și „deosebit de grav”), inclusiv tentativa de asemenea fapte, 

pruncuciderea, lovirea și vătămarea corporală gravă, lovirea sau vătămarea cauzatoare de moarte, 

violul, tâlhăria și ultrajul, fapte ce compun marea violență [6, p. 56]. 

A. Naumov clasifică infracțiunile de violență în mai multe categorii, neluând în considerație 

felul cum sânt plasate acestea în codul penal. 

A. Infracțiuni contra persoanei: infracțiuni îndreptate împotriva vieții și sănătății persoanei 

(omorul, determinarea la sinucidere, vătămarea intenționată gravă a integrității corporale, 

constrângerea persoanei pentru transplantarea de organe), infracțiuni contra libertății, cinstei și 

demnității persoanei (răpirea persoanei, privarea ilegală de libertate); infracțiuni privind viața 

sexuală (violul, acte violente cu caracter sexual); infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă 

și altor drepturi constituționale ale cetățenilor (violarea domiciliului, împiedicarea exercitării 

libere a dreptului electoral sau a activității organelor electorale); infracțiuni contra familiei și 

minorilor (atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte 

imorale) [8, p. 64]. 
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B. Infracțiuni contra autorităților publice și ale securității de stat (amenințarea sau violența 

săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau unei persoane care își îndeplinește 

datoria obștească; uzurparea puterii de stat, rebeliunea armată, chemările publice la răsturnarea 

sau schimbarea prin violență a orânduirii constituționale); infracțiuni săvârșite de persoane cu 

funcții de răspundere (abuzul de putere sau abuzul de serviciu); infracțiuni contra justiției 

(reținerea sau arestarea ilegală, constrângerea de a face declarații). 

C. Infracțiuni contra securității publice și ordinii publice (terorismul, luarea de ostatici, 

huliganismul, dezordini în masă, pirateria); infracțiuni contra sănătății persoanelor și valorilor 

morale (sustragerea sau estorcarea substanțelor narcotice și psihotrope, atragerea persoanei în 

activități de practicare a prostituției). 

D. Infracțiuni din domeniul economic: infracțiuni contra patrimoniului (jaful, tâlhăria, 

șantajul); infracțiuni economice (limitarea concurenței libere, concurența neloială, constrângerea 

de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei, contrabanda). 

E. Infracțiuni contra păcii și securității omenirii: propaganda războiului, aplicarea 

mijloacelor și metodelor interzise de ducere a războiului, atacul asupra persoanei care beneficiază 

de protecție internațională, propaganda războiului. 

F. Infracțiuni militare: neexecutarea intenționată a ordinului șefului, acte de violență 

săvârșite asupra militarului ș.a. [8, p. 65]. 

Savantul rus O. Starkov clasifică infracțiunile de violență în patru categorii: 

a) Infracțiuni însoțite de cauzarea daunelor fizice – omorul, violul, huliganismul;  

b) Infracțiuni ce cauzează traume psihice – amenințarea cu moartea, calomnia, 

constrângerea la acțiuni cu caracter sexual, etc.; 

c) Infracțiuni ce țin nemijlocit de limitarea libertății persoanei – privațiunea ilegală de 

libertate, răpirea persoanei, luarea de ostatici, internarea ilegală într-o instituție psihiatrică; 

d) Infracțiuni însoțite de violență îndreptate împotriva patrimoniului persoanei – jaful, 

vandalismul, încălcarea ordinii publice însoțită de distrugerea bunurilor patrimoniale, terorismul, 

dezordinile în masă etc. [11, p. 51]. 

V. Bujor sugerează clasificarea infracțiunilor de violență după: obiectul atentatului; 

mecanismul acțiunii asupra obiectului; motivația care a stat la bază; componența participanților; 

sex și vârstă; nivelul intensității acțiunii etc. [5, p. 21]. 

Caracterizând infracțiunile de violență, vom analiza componența acestora ținând cont de 

obiect și latura obiectivă, de subiect și latura subiectivă. 

Majoritatea autorilor din doctrina dreptului penal consideră că obiectul infracțiunii îl 

formează relațiile sociale ocrotite prin normele dreptului penal [3, p. 144]. 
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În ce privește obiectul juridic specific infracțiunilor de violență, acesta este determinat de 

relațiile sociale privitoare la viața și sănătatea persoanei, inviolabilitatea și libertatea persoanei, 

precum și relațiile sociale cu privire la posesia bunurilor mobile.  

Viața și sănătatea constituie valorile sociale care desemnează atributele principale ale 

persoanei. Viața persoanei reprezintă existența socială a acesteia, adică realizarea posibilității de a 

participa la relațiile sociale, de a-și exercita drepturile și interesele și de a-și executa obligațiile. 

Alături de viață, o altă valoare socială care reprezintă obiectul juridic generic al infracțiunilor 

analizate este sănătatea persoanei. 

Infracțiunile de violență au și obiect material, care este reprezentat de corpul persoanei în 

cazul infracțiunilor de omor, viol, vătămare corporală, sau bunurile persoanei, în cazul tâlhăriei 

sau jafului.  

Deci, este foarte limpede că infracțiuni de violență sânt cele comise cu intenție, adică 

persoana din start știe ce scop urmărește și care sânt valorile la care atentează. În cazul unui omor 

la comandă este cert că se dorește moartea victimei; în cazul aplicării unor lovituri de cuțit sau 

aplicării armei este evident că se dorește să fie afectată sănătatea sau chiar viața persoanei. Un pic 

mai diferită este infracțiunea de tâlhărie, care, deși este însoțită de violență, totuși scopul ei inițial 

este de a obține anumite bunuri ale persoanei, iar atentarea asupra vieții și sănătății persoanei este 

necesară pentru atingerea scopului inițial, adică în acest caz viața și sănătatea persoanei constituie 

obiectul material secundar al infracțiunii. 

Latura obiectivă a infracțiunilor de violență o constituie acțiunile îndreptate spre cauzarea 

unei daune vieții și sănătății persoanei. Deci, în calitate de latură obiectivă menționăm acțiunile 

care au dus la rezultatul dăunător, adică trebuie să existe legătura cauzală între fapta comisă și 

rezultatul dăunător produs.  

Un alt element important care trebuie luat în considerație la calificarea infracțiunii sânt 

semnele infracțiunii comise, adică: 

metoda – cu deosebită cruzime (art. 145, alin. 1, lit. h din Codul penal al Republicii 

Moldova); prin tortură (art. 151, alin. 2, lit. e); prin schingiuire (art. 152, alin. 2, lit. f); prin 

tratament inuman sau degradant (art. 188, alin. 3, lit. d); însoțit de torturarea victimei (art. 171, 

alin. 2, lit. f) etc.; 

mijloacele – prin mijloace periculoase pentru viața și sănătatea mai multor persoane (art. 

145, alin. 2, lit. k); cu folosirea unor instrumente speciale de tortură (art. 154, alin. 2, lit. g); săvârșit 

prin drogarea sau otrăvirea prealabilă intenționată a victimei (art. 171, alin. 2, lit. d); prin aplicarea 

armei sau altor obiecte folosite în calitate de arme (art. 188, alin. 2, lit. e) ș.a.; 

timpul – în timpul unei calamități (art. 188, alin. 3, lit. a); 
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alte circumstanțe – însoțit de contaminarea intenționată cu o boală venerică (art. 171, alin. 

2, lit. e); cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății (art. 188, alin. 3, lit. c). 

Astfel, în calitate de acțiuni ale autorului ce constituie latura obiectivă pot fi menționate: 

lovire, împușcare, tăiere, strangulare, otrăvire, diferite acțiuni ce duc la vătămarea gravă a 

integrității corporale (surzire, orbire, imposibilitatea de a se deplasa etc.), acțiuni forțate, exercitate 

asupra persoanei pentru a realiza actul sexual (legarea mâinilor, a gurii, deținerea forțată într-o 

încăpere încuiată) etc. 

Latura subiectivă a infracțiunilor de violență analizate de autor este caracterizată de fiecare 

dată de intenția directă a autorului faptei. Totuși, de exemplu în cazul infracțiunii prevăzute de art. 

151, alin. 4 din Codul penal, este posibilă suplimentar intenția indirectă, adică autorul a cauzat 

intenționat daune grave integrității corporale, dar nu a dorit decesul acesteia, care totuși s-a produs.  

Latura subiectivă a infracțiunii mai este caracterizată de motiv și scop. Motivele pot fi 

diferite. În cazul omorului intenționat: răzbunare, ură, invidie, gelozie, vanitate, lașitate [4, p. 55]; 

năzuința satisfacerii necesității sexuale, dorința de a sustrage bunurile persoanei ș.a.  

Motivul și scopul infracțiunilor de violență, chiar și atunci când nu sânt semne obligatorii 

ale laturii subiective, trebuie să fie stabilite în fiecare caz aparte în cadrul calificării, deoarece 

influențează periculozitatea socială a faptei și a făptuitorului și, implicit, individualizarea pedepsei 

[4, p. 55]. 

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii 

infracțiunii a atins vârsta de 14 ani. Așadar, chiar și vârsta stabilită pentru subiectul acestor 

infracțiuni ne confirmă gradul de pericol social al acestor infracțiuni. 

Concluzii. După cum observăm, în știința dreptului penal nu există o ipoteză unică cu privire 

la clasificarea infracțiunilor de violență. Fiecare cercetător utilizează diferite criterii de clasificare 

a acestor infracțiuni, iar unele criterii sânt comune mai multor autori. Considerăm că acest fapt 

este unul foarte important, deoarece stabilirea unor criterii clare ar favoriza măsurile întreprinse 

de organele de drept în scopul prevenirii comiterii infracțiunilor de violență. 

Credem că infracțiunile de violență trebuie identificate ținând cont de textul legal, adică se 

consideră infracțiuni de violență acele infracțiuni în textul legal al cărora este menționată 

obligatoriu prezența violenței: „cu aplicarea violenței”; „însoțit de violență”; „cu amenințarea 

violenței”; „acte de violență”, iar în unele cazuri – prin expresii ce subînțeleg violența: „deosebită 

cruzime”; „schingiuire sau tortură”; „cu aplicarea armei” etc. 

Totodată, considerăm că sânt infracțiuni de violență toate componentele care au ca efect 

atentarea la viața și sănătatea persoanei, indiferent de faptul că în contextul Codului penal acestea 

se regăsesc în cadrul diferitor secțiuni sau capitole, cum ar fi omorul, pruncuciderea, omorul 

intenționat al șefului militar, omorul funcționarului public, violul, tâlhăria etc. 
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La fel, insistăm asupra necesității definirii infracțiunilor de violență în cadrul Codului penal, 

adică la capitolul XIII al Părții generale a Codului penal al Republicii Moldova. 
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