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desfăşura activităŃi specifice pentru identificarea persoanei 

vinovate şi probarea activităŃii infracŃionale31. 

SECłIUNEA II 
Problemele pe care trebuie să le lămurească 

cercetarea 

InfracŃiunea de pruncucidere este în esenŃă o faptă de omor 

al cărei obiect îl constituie ocrotirea vieŃii copiilor nou-născuti, 

ocrotire ce statuează dreptul la viaŃă al oricărui copil precum şi 

obligaŃia pentru toŃi membrii societaŃii de a respecta acest drept32. 

Cercetarea infracŃiunii de pruncucidere trebuie să lămurească 

următoarele probleme:  

− natura si cauza morŃii; 

− starea de nou-născut; 

− gradul de rudenie dintre făptuitor şi victimă; 

− locul si timpul săvârşirii infracŃiunii; 

− existenŃa stării de tulburare psihică a mamei, pricinuită 

de naştere; 

− făptuitorii şi contribuŃia lor la săvârşirea faptei; 

                                                 
31 Ibidem 
32 Min de Interne; C. AioniŃoaie, V. Bercheşan. I.N. Dumitraşcu, C. 

Pletea , I. E. Sandu: Tratat de metodica criminalistică, Ed. Carpati, Craiova. 1994, p. 
78 
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− cauzele, condiŃiile şi împrejurările care au determinat sau 

favorizat săvârşirea infracŃiunii; 

 

1. Natura şi cauza morŃii  

Lămurirea acestei probleme are o importanŃă deosebită 

dacă Ńinem seama de faptul că natura şi cauza morŃii reprezintă 

una din condiŃiile indispensabile pentru existenŃa infracŃiunii de 

pruncucidere33.  

Un copil poate fi născut la termen ori înainte, mort sau viu, 

moartea a survenit imediat după naştere, la câteva ore sau la 

câteva zile34. De asemenea, la naştere, femeia poate beneficia sau 

nu de asistenŃa medicală de specialitate.  

Deci moartea nou-născutului poate avea loc înainte de 

naştere, în timpul naşterii sau după naştere, formele acesteia – 

patologică, accidentală ori violentă- putând fi intâlnite atât înainte 

cât şi post-natal35. Trebuie precizat că nu orice moarte violentă 

poate face obiectul infracŃiunii de pruncucidere, ci în cauză ar 

putea fi vorba de un accident. Moartea accidentală se poate datora 

accidentelor sarcinii sau naşterii -  asfixia intrauterină, dezlipirea 

prematură a placentei, torsiune puternică a cordonului ombilical 

                                                 
33 Ibidem 
34 Min. de Interne; Academia de PoliŃie, Tratat de metodică criminalistică, 

Ed. Carpati, Craiova 1994. pag. 78 
35 Ibidem 

Extras din volumul: Vasile, D., & Dascalu, I. C. (2008). Pruncucidere. Iasi, Romania: Lumen.



Pruncucidere 
 

 29 

ş.a.m.d – respectiv întreruperii premature a circulaŃiei placentare 

ori traumelor obstetricale. Literatura de specialitate evidenŃiază 

cazuri de moarte violentă, accidentală, cum ar fi:  

− naşterea sau explulzarea precipitată a fătului; 

− căderea copilului din mâinile celor ce asistă naşterea; 

− lăsarea involuntară a membrelor peste faŃa copilului 

ş.a.m.d 

Sub aspectul infracŃiunii de pruncucidere, organele de 

urmărire penală trebuie să lămurească dacă moartea nou-

născutului a fost violentă şi dacă aceasta s-a datorat acŃiunilor sau 

inacŃiunilor mamei36. Practica judiciară şi literatura medico-legală 

scot în evidenŃă diverse metode de săvârşire a infracŃiunii prin 

acte comisive:  

− asfixia mecanică sub multiplele ei forme; 

− sufocarea prin astuparea orificiilor respiratorii externe; 

− compresia toraco-abdominală; 

− obstruarea faringelui; 

− introducerea nou-născutului în saci de plastic sau alte 

locuri lipsite de aer etc; 

− strangularea cu mâna sau cu laŃul şi înecarea; 

− lovirea capului nou-născutului cu obiecte contondente; 

                                                 
36 Ibidem 
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− producerea de plăgi cu instrumente ascuŃite sau 

despicătoare; 

DiferenŃierile dintre moartea patologică şi cea violentă, 

comisiva sunt de natură să ducă  la stabilirea existenŃei sau 

inexistenŃei infracŃiunii.  

 

2. Starea de nou-născut 

O altă problemă pe care trebuie să o lămurească cercetarea 

este aceea a stării de nou-născut. Lămurirea stării de nou-născut 

prezintă importanŃă majoră atât sub aspectul încadrării juridice a 

faptei, cât şi din punctul de vedere al activităŃilor ce vor fi 

executate pentru administrarea probelor37.  

În mod obişnuit, starea de nou-născut este evidenŃiată de 

particularităŃile morfologice ale fătului, adică prin dimensiuni. 

Astfel, obstretica socoteşte nou-născutul normal în greutate de 

3000-4000 grame, cu diferenŃieri pe sexe; între 1000-2500 grame 

este socotit imatur38. Lungimea nou-născutului la termen se 

situează între 50-54 cm la băieti şi 49-51cm la fete; craniul este 

relativ mare, având perimetrul de 34-35 cm; toracele se prezintă 

                                                 
37 Min de Interne; C.Aionitoaie, V. Berchesau, I.N.Dumitrascu, C. 

Pletea, I.E.Sandu; Tratat de metodică criminalistică, Ed. Carpati, Craiova, 1994, 
pag. 80 

38 Ibidem 
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sub forma de trunchi de con cu baza mare în jos, cu perimetrul de 

31 cm iar abdomenul este mare si măsoară 32-34 cm39.  

 

3. Gradul de rudenie dintre făptuitor şi victimă 

Potrivit legii subiect activ al infracŃiunii de pruncucidere nu 

poate fi decât mama nou-născutului. De aceea, cercetarea trebuie 

să lămurească dacă moartea s-a produs datorită acŃiunilor 

comisive sau omisive, voluntare ale celei care i-a dat naştere ori 

ale altor persoane40. 

Dacă la săvârşirea infracŃiunii au participat alte persoane 

este absolut obligatorie lămurirea legăturilor şi a gradului de 

rudenie dintre victimă şi făptuitor cunoscând că în raport cu 

acesta şi cu imprejurările în care a fost săvârsită fapta poate 

constitui omor califica41. 

 

4. Locul şi timpul săvârşirii infracŃiunii 

NoŃiunea de ,,loc al faptei” în cazul infracŃiunii de 

pruncucidere cuprinde o arie destul de largă si diversificată, 

generată în principal de acŃiunile făptuitoarei din momentul 

                                                 
39 Ibidem 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
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naşterii şi până în momentul ascunderii ori abandonării 

cadavrului.42 

Prin urmare “loc al faptei” ar putea fi: 

− locul unde s-a produs naşterea; 

− locul unde s-a descoperit cadavrul nou-născutului; 

− locul unde s-a săvârşit infracŃiunea; 

− itinerarul parcurs de autoarea infracŃiunii ori de alte 

persoane de la locul naşterii şi până la locul unde a fost abandonat 

cadavrul; 

− locul unde au fost găsite instrumente, obiecte, recipiente 

etc ce au servit la naştere, la transportarea cadavrului sau la 

suprimarea vieŃii nou-născutului43. 

Stabilirea locului unde a fost săvârşită infracŃiunea prezintă 

importanŃa din mai multe considerente. În primul rând, in locurile 

menŃionate pot fi găsite urme şi mijloace materiale de probă care 

pot conduce la indentificarea autoarei faptei şi la dovedirea 

vinovaŃiei acesteia44. 

De asemenea, urmele descoperite la faŃa locului 

demonstrează dacă în cauză este vorba de pruncucidere sau de 

                                                 
42 Ibidem  
43 Min. de Interne; Academia de Politie, Tratat de metodică criminalistică, 

Ed. Carpati, Craiova, 1994, pag. 78 
44 Ibidem 
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infracŃiunea de omor şi deci contribuie la încadrarea juridică 

corespunzătoare45. 

Referitor la timpul când s-a săvârsit infracŃiunea stabilirea 

acestuia constituie încă una din cerinŃele esenŃiale pentru existenŃa 

infracŃiunii de pruncucidere46. Legea statuează expres că pentru a 

exista infracŃiunea de pruncucidere, moartea nou-născutului să se 

fi produs imediat după naştere47. 

Opiniile diferite pornesc de la faptul că în literatura şi 

practica medico-legală, unii autori consideră nou-născutul copilul 

în primele 15-20 de zile de viaŃă, perioadă în care acesta se 

adaptează mediului extern, se elimină cordonul ombilical, apar 

tulburările digestive şi de nutriŃie şi sunt necesare îngrijiri 

deosebite48.  

AlŃi autori plasează perioada neonatală într-un interval de 

30 de zile, în timp ce alŃii consideră că aceasta perioadă cuprinde 

14-15 zile49. Din punct de vedere al existenŃei sau inexistenŃei 

infracŃiunii de pruncucidere moartea nou-născutului trebuie să fi 

survenit la un moment cât mai apropiat de cel al naşterii şi copilul 

                                                 
45 Ibidem 
46 Ibidem 
47 Ibidem 
48 Ibidem 
49 Min. de Interne; Academia de Politie, Tratat de metodică criminalistică, 

Ed. Carpati, Craiova, 1994, pag. 80 

Extras din volumul: Vasile, D., & Dascalu, I. C. (2008). Pruncucidere. Iasi, Romania: Lumen.



Daniel VASILE                                         IonuŃ Ciprian DASCĂLU 
 

 34 

a căpătat o existenŃa biologică independentă, urmarea vieŃii fiind 

strâns legată de starea mamei, survenită imediat după naştere50. 

Stabilirea elementului timp si includerea lui în noŃiunea de 

“imediat după naştere” implică lămurirea faptului dacă pe 

cadavrul nou-născutului exista sau nu semne ale naşterii recente51. 

În afara particularitaŃilor morfologice ale fătului, semnele 

unei naşteri recente sunt date şi de alte urme descoperite pe 

cadavru: 

− urme de sânge; 

− vernix caseosa – substanta groasă de culoare alb-

gălbuie, conŃinând glicogen si colesterol , produsă fie de glandele 

sebacee ale fătului, fie de apiteliul amniotic; 

− prezenta bosei sero-sanguine, care dispare in 2-3 zile de 

la nastere; 

− pielea de culoare roşie; 

− căderea cordonului ombilical, ceea ce demonstreaza o 

viaŃa extrauterină de cel putin 3 zile; 

− pergamentarea (mumificarea) acestuia se  produce în 

primele 2-6 zile de la naştere şi uneori chiar mai repede; 

− părul din zona capului lung de 1-3 cm ; 

− unghiile de la mâini depăşesc pulpa degetului ; 

                                                 
50 Ibidem 
51 Ibidem 
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− testiculele sunt coborâte în scrot; 

− labiile mari acoperă pe cele mici ş.a.m.d52. 

Trebuie reŃinut, în contextul celor arătate , că pentru 

existenŃa infracŃiunii de pruncucidere cercetarea trebuie să 

lămurească faptul că nou-născutul se afla în viaŃă în momentul 

comiterii faptei53. 

Cu toate acestea, evidenŃierea caracteristicilor morfo-

fiziologice sunt absolut necesare, atât pentru a demonstra starea 

de nou-născut, cât şi pentru reŃinerea circumstanŃelor atenuante, 

în cazul în care, copilul deşi născut viu, era neviabil54. 

 

5. ExistenŃa stării de tulburare psihică a mamei 

pricinuită de naştere 

Pentru diferenŃierea infracŃiunii de pruncucidere, de 

infracŃiune de omor, cercetarea trebuie să lămurească dacă mama 

ce şi-a ucis imediat copilul nou-născut se afla sau nu într-o stare 

de tulburare pricinuită de naştere. Tulburarea pricinuită de naştere 

poate fi de natură psihică, dar ea poate fi provocată şi de anumiŃi 

                                                 
52 Min. de Interne; Academia de PoliŃie, Tratat de metodică criminalistică, 

Ed. Carpati, Craiova, 1994, pag. 80 
53 Ibidem 
54 Ibidem 
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factori fizici, concretizată în tulburări psiho-emoŃinale, hemoragii 

în timpul naşterii, şocuri obstetricale55. 

De exemplu, aşa numita febră puerperală poate da o stare 

de tulburare psihică datorită pătrunderii în uter a unui agent 

patogen56. Unii autori susŃin că, de regulă, starea psihică a mamei, 

imediat după naştere, nu se datorează în mod direct unor psihoze 

provocate de sarcină sau de naştere, ci agravării unor psihoze 

preexistente sarcinii57. Din acest considerent, în lămurirea acestei 

probleme trebuie să se Ńina seama, printre altele, şi de 

antecedentele patologice ale mamei, constituŃia psiho-somatică, 

evoluŃia sarcinii, condiŃiile în care a avut loc naşterea etc.AlŃi 

autori admit existenŃa unor stări psiho-fiziologice anormale 

determinate de naştere58. Din punct de verede al cercetării trebuie 

reŃinut că aceste stări, deşi pot explica conduita deviantă a femeii 

nu sunt de natură să ducă la diminuarea sau abolirea 

discernământului pentru fapta comisă59. 

Uciderea nou-născutului săvârşită de mamă imediat după 

naştere constituie infracŃiune de pruncucidere numai în cazul în 

care din actele dosarului rezultă că anterior naşterii mama nu a 

avut intenŃia de a-şi omori copilul şi că uciderea a fost 

                                                 
55 Ibidem 
56 Ibidem 
57 Ibidem 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
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determinată de o stare nevrotică psiho-patologică pricinuită de 

naştere. Pentru dovedirea împrejurărilor că suprimarea vieŃii 

copilului a avut loc imediat după naştere, precum şi a faptului că 

mama şi-a ucis copilul în timp ce se afla într-o stare de tulburare 

pricinuită de naştere este necesară efectuarea unei expertize 

medico-legale prin care să se ateste că, în împrejurările concrete în 

care a fost comisă fapta, mama a acŃionat în condiŃiile 

menŃionate60. 

 

6. Făptuitorii şi contribuŃiile lor la săvârşirea faptei 

InfracŃiunea de pruncucidere este susceptibilă de a fi 

săvârşită şi în participaŃie. Din acest considerent, organele de 

urmările penală trebuie să lămurească activitatea ilicită desfăşurată 

de fiecare participant şi să administreze probatoriile necesare în 

vederea dovedirii vinovaŃiei61 . 

Problemele privind gradul de participaŃie şi încadrarea 

juridică a faptei se pun atunci când la uciderea copilului nou-

născut au contribuit şi alte persoane  fie singure, fie alături de 

mamă62. Practica judiciară a statuat că fapta mamei de a consimŃi, 

imediat după naştere, că viaŃa copilului să fie suprimată de o alta 

persoană constituie complicitate la infracŃiunea de omor calificat. 

                                                 
60 Ibidem 
61 Ibidem, pag. 78 
62 Ibidem 
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