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Rezumat 
Având în vedere iminenta intrare în vigoare a noului Cod penal, am considerat 

necesară analiza elementului material al infracţiunii de vătămare a fătului deoarece în 
codul penal în vigoare nu regăsim o atare incriminare, care să aibă ca şi subiect pasiv 
fătul. Pentru că nu avem practică judiciară în domeniu am căutat să ilustrez aspectele 
teoretice prin exemple edificatoare. 
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Introducere 

 

Având în vedere că în Codul penal în vigoare nu regăsim o reglementare în 

privinţa vătămării fătului, am considerat oportună analiza elementului material al 

infracţiunii mai sus amintite, ca parte componentă a laturii obiective a infracţiunii, 

mai ales că nu avem practică judiciară în materie. 

Prevederea acestei fapte în noul Cod penal a fost generată, după cum se 

prezintă şi în Expunerea de motive la noul Cod penal, de frecvenţa cu care se 

comiteau vătămări asupra fătului fie în timpul sarcinii, fie în timpul naşterii de 

către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie sau de către personalul cu 

atribuţii pe linia supravegherii sarcinii şi a asistării naşterii sau de către orice altă 

persoană, vătămări care se soldau fie cu împiedicarea instalării vieţii extrauterine, 

fie cu producerea unei vătămări corporale ulterioare copilului sau a decesului 

acestuia din urmă. 

Studiul de faţă are la bază lucrările deja publicate pe marginea noului Cod 

penal, dar nu se limitează la ideile expuse de autori de renume în doctrină, ci vine 

să explice în detaliu aspectele legate de elementul material al infracţiunii, şi, mai 

mult, oferă exemple practice care să ilustreze noţiunile teoretice, exemple 

fundamentate pe practica judiciară existentă în state în care infracţiunea de 

vătămare a fătului se regăseşte deja prevăzută în legislaţia penală. 

 

I. Elementul material al infracţiunii de vătămare a fătului 
 

Infracţiunea de vătămare a fătului, prevăzută în art. 202 din noul Cod 

penal
2
, este conţinută, alături de infracţiunea de întrerupere a cursului sarcinii, 
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prevăzută în art. 201 N.C.P., în capitolul IV, ,,Agresiuni asupra fătului”, a titlului  

I al părţii speciale a actului normativ mai sus amintit, dedicat infracţiunilor contra 

persoanei. 

Elementul material al acesteia este reprezentat de activitatea de vătămare a 

fătului, această activitate putându-se realiza atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune. 

Acţiunile prin care se poate comite infracţiunea de vătămare a fătului sunt 

dintre cele mai diverse şi pot fi violente, precum loviturile, comprimarea toraco-

abdominală etc., sau non-violente, precum utilizarea forcepsului şi extragerea 

rapidă a fătului, în timpul naşterii, dacă persoana care a procedat astfel nu a 

respectat prevederile specifice profesiei. 

A săvârşit infracţiunea de vătămare a fătului prin acţiune, spre exemplu, 

medicul care, în timpul naşterii, pentru a debloca fătul ai cărui umeri se blocaseră 

în osul pubian al mamei, a strâns cu multă forţă capul acestuia cu forcepsul, fapt 

care a afectat nervii care ajung până la braţul fătului, şi care ulterior a generat o 

vătămare corporală copilului prin pierderea permanentă a mobilităţii braţului
3
.  

A săvârşit infracţiunea de vătămare a fătului prin acţiune medicul care a 

efectuat cu întârziere şi nemotivat operaţia de cezariană deşi aceasta se impunea de 

urgenţă deoarece analizele efectuate au arătat semne de suferinţă şi desprinderea 

prematură a placentei, intervenţia întârziată fiind cauza vătămării neurologice 

suferite de făt şi ulterior de către copil, această vătămare traducându-se prin 

imposibilitatea de a merge fără aparate ortopedice, imposibilitatea de a auzi fără 

aparat auditiv şi probleme de vorbire
4
. 

Infracţiunea se poate săvârşi şi prin inacţiune, în ipoteza în care trebuie să 

se acorde ajutor fătului şi acest lucru nu se întâmplă. 

A săvârşit infracţiunea de vătămare a fătului prin inacţiune medicul care nu 

a efectuat operaţia de cezariană, deşi se impunea, ci a aşteptat declanşarea naşterii 

pe cale naturală deşi analizele efectuate în timpul naşterii şi în timpul sarcinii au 

indicat faptul că fătul suferise o hemoragie cerebrală cât timp s-a aflat în uter şi în 

momentul naşterii nu putea respira, situaţie care a condus ulterior la vătămarea 

corporală a copilului, acesta fiind în imposibilitatea de a merge şi de a vorbi, fiind 

hrănit prin tub
5
. 

În art. 17 N.C.P. este prevăzută săvârşirea infracţiunii comisive prin 
omisiune astfel: ,,infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se 
consideră săvârşită şi prin omisiune, când: a) există o obligaţie legală sau 
contractuală de a acţiona; b) autorul omisiunii, printr-o acţiune sau inacţiune 
anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit 
producerea rezultatului”. 

Or, ca parte a laturii obiective a infracţiunii în discuţie, şi având ca punct 
de plecare prevederile art. 202 N.C.P., infracţiunea de vătămare a fătului este una 

                                                                                                                                                    
nr. 286/2009 privind Codul penal. În continuare N.C.P. 

3 ,,Vătămarea fătului de către medic”, documentare realizată în limba spaniolă utilizând site-ul: 

http://www.ronvil.com/espanol/case-results/     (ultima accesare: 2 aprilie 2013). 
4  Ibidem.  
5  Ibidem. 
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de rezultat, care poate consta fie în împiedicarea instalării vieţii extrauterine, 
conform alin. (1) al art. 202 N.C.P., fie în cauzarea ulterioară copilului a unei 
vătămări corporale sau chiar a decesului, conform alin. (2) sau (3), motiv pentru 
care infracţiunea se poate comite şi prin inacţiune

6
. 

În descrierea elementului material al infracţiunii legiuitorul utilizează 
noţiunea de ,,vătămare”, fără însă a-i da vreo definiţie, nici în cuprinsul articolului, 
nici în titlul destinat explicării anumitor termeni sau expresii din finalul părţii 
generale a codului penal în discuţie. 

Prin sintagma ,,vătămarea fătului” se înţelege orice acţiune de lovire sau 
orice altă acţiune violentă prin care se aduce atingere integrităţii corporale sau 
sănătăţii fătului, precum şi o inacţiune care are acelaşi rezultat amintit mai sus. 

În demersul întreprins nu ne propunem să facem analiza noţiunilor de 
,,făt”, ,,în timpul naşterii” şi ,,în timpul sarcinii” deoarece acestea s-ar cuveni 
studiate sub aspectul înţelesului lor la secţiunea destinată subiectului pasiv al 
infracţiunii, respectiv la cea destinată condiţiilor de timp relative la comiterea 
infracţiunii. 

Pe lângă existenţa condiţiilor de timp pentru comiterea infracţiunii, în 
varianta descrisă la alin. (4) al art. 202 N.C.P., care este o variantă atenuată a 
infracţiunii în discuţie, mai apare o condiţie care ţine, de data aceasta, de persoana 
subiectului activ, acesta fiind circumstanţiat, şi anume mama fătului asupra căruia 
se exercită vătămarea în timpul naşterii. Această condiţie de natură personală se 
referă la ,,existenţa stării de tulburare psihică” a mamei care, în timpul naşterii, 
comite infracţiunea de vătămare a fătului, condiţie care, dacă este îndeplinită, 
alături şi de celelalte condiţii impuse de lege, determină aplicarea pentru subiectul 
activ a unui tratament sancţionator mai blând, dată fiind starea sa delicată. 

În doctrina recentă
7
 s-a afirmat că, „(…) deşi apare justificată, (…) se vor crea 

serioase discuţii în practică atunci când se va analiza ,,starea de tulburare psihică”, 
având în vedere că aceeaşi stare produce efecte juridice diferite, după cum ne aflăm în 
prezenţa acestei infracţiuni (s.n. vătămarea fătului) sau în prezenţa infracţiunii de 
ucidere sau vătămare a nou-născutului, prevăzută în art. 200 N.C.P.”. 

Nu suntem de acord cu această opinie deoarece considerăm că prevederea 
acestei condiţii, cu privire la starea de tulburare psihică a mamei în cazul celor 
două infracţiuni în discuţie are ca efect juridic şi într-un caz şi în celălalt aplicarea 
unui tratament sancţionator mai blând. 

Prin sintagma ,,efect juridic” înţelegem ,,denumirea generică dată 

consecinţelor produse în viaţa de relaţie de faptele juridice (în sens restrâns) şi de 

actele juridice care, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, se bucură de 

eficacitate
8
”.  

                                                           
6 Într-o opinie contrară se afirmă că ,,elementul material al infracțiunii analizate constă în săvârșirea 

oricărei acțiuni care a avut ca urmare vătămarea fătului”. P. Dungan, T. Medeanu, V. Pașca, 

Manual de drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra persoanei, 

Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 121. 
7
 P. Dungan, T. Medeanu, V. Pașca, op. cit., p. 122. 

8 ,,Efect juridic” http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4066/Efect_juridic# (ultima accesare:  

7 aprilie 2013). 
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Este adevărat că, dacă vom analiza pedepsele aplicabile subiectului activ 

calificat, în cazul celor două infracţiuni, vom observa că în timp ce pedeapsa 

minimă aplicabilă pentru comiterea de către mamă a infracţiunii de vătămare a 

fătului, conform art. 202 alin. (4) N.C.P., este mai mare decât cea prevăzută pentru 

infracţiunea de ucidere sau vătămare a nou-născutului, conform art. 200 N.C.P., 

respectiv 1,5 ani, 6 luni sau 1 an, în funcţie de urmarea imediată a faptei săvârşite, 

faţă de 1 an sau 1 lună, în cazul celei de-a doua infracţiuni în discuţie, pedeapsa 

maximă prevăzută în cazul art. 202 alin. (4) N.C.P. este mai redusă raportat la 

cuantumul stabilit în cuprinsul art. 200 N.C.P., respectiv 3,5 ani sau 2,5 ani, în 

funcţie de urmarea imediată a faptei săvârşite, faţă de 5 ani sau 3 ani. 

În legătură cu acest aspect, este important de precizat faptul că un cuantum 

diferit al pedepselor aplicabile unor infracţiuni distincte sugerează sau afirmă 

gradul diferit de pericol social pe care legiuitorul l-a atribuit faptelor incriminate. 

Acest lucru nu este sinonim însă cu producerea de efecte juridice distincte în cazul 

comiterii uneia sau a alteia dintre infracţiunile aflate în discuţie. 

Totuşi este demnă de semnalat o eventuală problemă care ar putea apărea 

în practica viitoare a instanţelor judecătoreşti. Această problemă este reprezentată 

de corecta încadrare juridică a unei fapte fie ca infracţiune de vătămare a fătului, 

conform art. 202 alin. (4) N.C.P., fie ca infracţiune de ucidere sau vătămare a nou-

născutului săvârşită de către mamă, conform art. 200 N.C.P. 

Susţin aceasta având în vedere mai multe considerente. 

În primul rând, în ambele situaţii, avem de-a face cu un subiect activ 

calificat, şi anume ,,mama”, fie a fătului, fie a copilului nou-născut. 

În al doilea rând, în ambele situaţii, legiuitorul a prevăzut necesitatea 

îndeplinirii condiţiei relative la ,,starea de tulburare psihică” a subiectului activ la 

momentul comiterii faptei. 

În al treilea rând, şi într-un caz şi în celălalt, urmarea imediată este 

reprezentată fie de moartea, fie de vătămarea corporală a subiectului pasiv. 

În pofida acestor asemănări, diferenţa între cele două infracţiuni este 

făcută, printre altele, în funcţie de timpul comiterii faptei. Astfel, dacă la 

infracţiunea de vătămare a fătului  fapta se comite ,,în timpul naşterii”, în cazul 

infracţiunii de ucidere sau vătămare a nou-născutului săvârşită de către mamă fapta 

trebuie comisă ,,imediat după naştere, dar nu mai târziu de 24 de ore”
9
.  

 

                                                           
9 Pentru explicații detaliate cu privire la distincția dintre sintagmele ,,în timpul nașterii” și ,,imediat 

după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore”  a se vedea V.  Dobrinoiu, N. Neagu, Drept penal. 

Partea specială. Teorie și practică judiciară conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, 

București, 2011, p. 85. 
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Concluzii 

 

Elementul material al infracţiunii de vătămare a fătului poate fi reprezentat 

atât de o acţiune, cât şi de o inacţiune. 

Analizând textul legal am constatat că legiuitorul foloseşte noţiunea de 

,,vătămare” fără a-i da vreo definiţie, şi, în consecinţă, am afirmat că prin 

,,vătămarea fătului” înţelegem orice acţiune de lovire sau orice altă acţiune violentă 

prin care se aduce atingere integrităţii corporale sau sănătăţii fătului, precum şi o 

inacţiune care are acelaşi rezultat amintit mai sus. 

Relativ la ,,starea de tulburare psihică” a mamei fătului am argumentat 

opţiunea de a nu fi de acord cu opinia exprimată în doctrină potrivit căreia 

prevederea sintagmei mai sus amintite atât la infracţiunea de vătămare a fătului, cât 

şi la infracţiunea de ucidere sau vătămare a nou-născutului săvârşită de către mamă 

produce efecte juridice diferite. 

Mai mult, am semnalat o posibilă problemă care ar putea apărea în practica  

judiciară cu privire la corecta încadrare juridică a unei fapte ca fiind infracţiunea 

prevăzută în art. 202 N.C.P. sau cea prevăzută în art. 200 N.C.P. şi, totodată, am 

oferit, argumentat, o soluţie de diferenţiere a celor două infracţiuni în discuţie. 
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