
GHID CUPRINZÂND CIRCUMSTANŢE GENERALE 
AGRAVANTE ŞI ATENUANTE APLICABILE UNEI GAME 

LARGI DE FAPTE PENALE 

 

I. Circumstanţe generale care indică  un grad ridicat de 
vinovăţie 

 

● Infracţiunea săvârşită pe durata liberării  provizorii pe cauţiune sau sub 

control judiciar, pentru comiterea altor fapte penale 

● Sustragerea de la executarea sentinţelor anterioare 

● Infracţiunea a fost agravată rasial sau religios  

● Infracţiunea  a fost motivată de ostilitatea faţă de victimă în baza orientării 

sexuale a acesteia (sau a orientării sexuale prezumate) 

 ● Infracţiunea  a fost motivată de ostilitatea faţă de victimă în baza 

handicapului acesteia (sau a handicapului prezumat) 

● Condamnare anterioară (condamnări anterioare), în special atunci când 

este dezvăluit un tipar de recidivă  

● Plănuirea unei infracţiuni 

● Intenţia de a comite o vătămare mai mare decât cea rezultată în urma 

infracţiunii  

● Infractorii au operat în grup sau în bandă  

● Infractorul „de carieră" 

● Comiterea infracţiunii în scopul unui câştig financiar (atunci când acesta 

nu este inerent infracţiunii) 

● Un nivel înalt de profit de pe urma infracţiunii  

●Tentativa de a ascunde sau de a elimina probe 

● Sustragerea de la avertismentele sau preocupările exprimate de ceilalţi cu 
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privire la comportamentul infractorului 

● Infracţiunea comisă pe durata eliberării temporare din arest  

● Infracţiunea a fost motivată de ostilitatea faţă de un grup minoritar sau faţă 

de unul sau mai mulţi membri ai acestuia  

● Ţintirea deliberată a victimei (victimelor) vulnerabile 

● Comiterea unei infracţiuni sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor  

● Utilizarea unei arme pentru a speria sau răni victima 

● Violenţa deliberată şi gratuită sau daunele asupra proprietăţii, la un nivel 

superior faţă de ceea ce este necesar pentru comiterea infracţiunii  

● Abuzul de putere  

● Abuzul de o poziţie de încredere 

 

 

II. Factori care indică un grad de vătămare deosebit de grav  

 
 

● Victime multiple      

● Consecinţe extrem de grave de natură fizică sau psihologică asupra 

victimei, chiar dacă acţiunea a fost  neintenţionată      

● Agresiune continuă sau agresiuni repetate asupra aceleiaşi victime 

● Victima este deosebit de vulnerabilă 

● Locul infracţiunii (de exemplu, un loc izolat) 

● Infracţiunea este comisă împotriva celor care lucrează în sectorul public 

sau furnizează un serviciu publicului 

● Prezenţa altor persoane la locul infracţiunii, de exemplu, rudele, în special, 

copiii sau partenerul/ partenera victimei 

● Umilirea suplimentară a victimei (de exemplu, fotografii făcute victimei ca 
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parte a unei infracţiuni sexuale) 

● În   infracţiunile   împotriva   proprietăţii,   valoarea   mare   (inclusiv   

valoarea sentimentală) a bunurilor victimei sau pierderea însemnată în 

consecinţă (de exemplu, furtul  unor bunuri ce au cauzat un disconfort sever 

pentru viaţa sau activitatea victimei)   

              III. Factori care indică un grad de vinovăţie redus   

 
● Un grad mai mare de provocare  din partea victimei decât cel aşteptat în 

mod obişnuit 

● Boala sau handicapul mental  

● Tinereţea sau vârsta, atunci când afectează răspunderea fiecărui inculpat 

● Faptul că infractorul a jucat doar un rol minor în comiterea infracţiunii 

 

                                IV. Atenuante personale 

 
În situaţia în care instanţa şi-a format o evaluare cu privire la gravitatea 

infracţiunii, atunci ar trebui să aibă în vedere şi orice alt element de atenuare 

pentru infractori, cum ar fi: 

- chestiunea remuşcărilor pe care inculpatul le are după 

comiterea infracţiunii 

- recunoaşterea faptelor la audieri 

- implicarea activă în reducerea consecinţelor infracţiunii comise 

 

                                 Întocmit de judecător dr. Livia Doina Stanciu,  

                                 Preşedintele  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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