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război, întocmit la data de 18 octombrie 1946. Astfel, la 9 

decembrie 1948, a fost adoptată Convenţia cu privire la 

prevenirea şi pedepsirea genocidului. 

În cadrul infracţiunilor prevăzute în Statutul de la 

Roma al CPI este consacrată şi infracţiunea de genocid.131 

Statutul CPI prevede în art. 33 pct. 1: „Faptul că o 

crimă care ţine de competenţa Curţii a fost comisă la ordinul 

unui guvern, al unui superior, militar sau civil, nu exonerează 

persoana care a comis-o de responsabilitatea sa penală, decât 

dacă: 

a) această persoană nu a avut obligaţia legală de a se 

supune ordinelor guvernului sau superiorului în cauză; 

b) această persoană nu a ştiut că ordinul este ilegal; 

c) ordinul nu a fost vădit ilegal”, însă pct. 2 art. 33 arată 

că „ordinul de a comite genocid sau o crimă împotriva 

umanităţii este vădit ilegal”. 

 

Condiţii preexistente 

Obiectul infracţiunii 

Obiectul juridic al infracţiunii de genocid este complex. 

Obiectul juridic principal îl reprezintă relaţiile sociale 

referitoare la dreptul colectivităţilor sau grupurilor umane 

organizate pe criterii etnice, rasiale, naţionale sau religioase la 

identitate proprie şi la existenţă paşnică pe arealul geografic în 

care îşi desfăşoară fiinţa. 

Obiectul juridic secundar cuprinde relaţiile sociale 

privitoare la viaţa132, integritatea şi sănătatea, libertatea 

persoanei sau demnitatea persoanelor ce formează 

colectivitatea sau grupul în cauză. 

                                                           
131 Art. 5 din Statut. 
132 O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială. Examinare 
comparativă Codul penal – noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2012, p.384. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2015). Genocidul, infractiunile contra umanitatii si cele de razboi.
Repere in Codul Penal roman in raport cu statutul de la Roma. Iasi, Romania: Lumen.



Genocidul, infracţiunile contra umanităţii şi cele de război 

 

81 

Infracţiunea de genocid poate avea şi obiect material, 

constând în corpul persoanelor133 împotriva cărora este 

îndreptată fapta de genocid şi care alcătuiesc o colectivitate sau 

un grup de persoane. Grupul de persoane este un ansamblu de 

oameni, independent de localizarea lor spaţială, uniţi pe criterii 

de apartenenţă naţională, religioasă, etnică sau rasială. De 

exemplu, cei care împărtăşesc o anumită religie, indiferent de 

aşezarea lor teritorială. 

Colectivitatea reprezintă totalitatea locuitorilor de pe un 

teritoriu delimitat din punct de vedere politico-geografic. 

Subiecţii infracţiunii 

Subiectul activ al infracţiunii nu este calificat, putând fi 

orice persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile generale pentru 

angajarea răspunderii penale.134 

Pluralitatea de infractori este posibilă sub toate 

aspectele şi formele135. De altfel, art. 438 alin. 3 şi 4 C.p. 

prevăd, ca variantă atenuantă, simpla înţelegere în vederea 

săvârşirii infracţiunii de genocid şi incitarea directă136, în public 

la săvârşirea infracţiunii de genocid. 

Subiectul pasiv principal este plural, deoarece este 

alcătuit din totalitatea persoanelor care compun colectivitatea 

sau grupul împotriva cărora este îndreptată fapta. Astfel, 

subiectul pasiv îl reprezintă atât grupul a cărui distrugere este 

urmărită, cât şi persoanele care fac parte din grupul respectiv, 

                                                           
133 G. Antoniu Noul Cod Penal, Codul penal anterior. Studiu comparativ, Ed. All 
BECK, Bucureşti 2004, p.285. 
134 V. Dobrinoiu, N. Conea, Drept penal. Partea specială, vol. II, p. 675. În 
doctrină se susţine şi opinia conform căreia subiectul activ al infracţiunii 
este calificat prin condiţia că trebuie să fie angajat într-o structură de stat, pe 
diferite trepte ierarhice, sau să lucreze din dispoziţia unui asemenea angajat. 
Gh. Diaconescu, Genocidul, Ed. Militară, Bucureşti, 1991, p. 109. 
135 Maximilian Bălăşescu, Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de 
infractori, Ed. Hamangiu, 2010, p.321. 
136 Voicu Puşcaşu, Noul Cod Penal adnotat, Ed. Hamangiu, 2014, p.121.  
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împotriva cărora se îndreaptă activitatea infracţională. Prin 

grup naţional137 se înţelege un grup de oameni care sunt 

percepuţi ca împărţind legătura bazată pe cetăţenie comună, 

împreună cu o reciprocitate de drepturi şi obligaţii; prin grup 

etnic se înţelege un grup ai cărui membrii împărtăşesc şi o 

cultură comună, care se identifică sau distinge el însuşi în acest 

fel ori poate fi identificat ca grup etnic de către alţii; în timp ce 

un grup rasial presupune anumite caracteristici ereditare fizice 

în mod frecvent identificate cu ariile geografice, fără legătură cu 

factori lingvistici, culturali, naturali sau religioşi. În mod 

evident, grupul religios este acel grup de persoane care 

împărtăşeşte aceeaşi religie sau mod de venerare. 

Infracţiunea poate avea şi subiect pasiv secundar, în 

persoana celui care este victima directă a elementului material al 

faptei. 

Timpul săvârşirii infracţiunii 

Dacă fapta de genocid este săvârşită în timp de război, 
138 fapta realizează conţinutul variantei agravante prevăzute de 

Codul penal, ceea ce înseamnă că genocidul se poate săvârşi şi 

pe timp de pace.139 

 

Latura obiectivă 

Elementul material 

Elementul material al infracţiunii de genocid în varianta 

tipică se poate efectua în una dintre modalităţile normative: 

uciderea membrilor grupului, vătămarea integrităţii fizice sau 

                                                           
137 G. Antoniu, Alexandru Boroi, Bogdan Nicolae Bulai, Costică Bulai, 
Ştefan Daneş, Constantin Duvac, Mioara – Ketty, Guiu, Constantin 
Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar, Ion Ristea, Constantin Sima, 
Vasile Teodorescu, Ioana Vasiu, Adina Vlăşceanu, op. cit., p.564. 
138 Art. 438 alin. 2 C.p. 
139 Geogeta Ungureanu, Reflecţii asupra implicaţiilor penale ale timpului, în RDP 
nr.3/2005, p.61 – 62. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2015). Genocidul, infractiunile contra umanitatii si cele de razboi.
Repere in Codul Penal roman in raport cu statutul de la Roma. Iasi, Romania: Lumen.



Genocidul, infracţiunile contra umanităţii şi cele de război 

 

83 

mintale a unor membri ai grupului, supunerea grupului la 

condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, 

totală sau parţială, a acestuia, impunerea de măsuri vizând 

împiedicarea naşterilor în cadrul grupului, transferul forţat de 

copii aparţinând unui grup în alt grup. 

A) Uciderea membrilor grupului este o modalitate 

normativă complexă în al cărei conţinut intră infracţiunile de 

omor140 (omor simplu, omor calificat). 

Elementul material specific al acestei fapte cuprinde 

comportamentul incriminat constând în uciderea a două sau 

mai multe persoane, aparţinând unui grup naţional, etnic, 

religios sau rasial. Consecinţa acestui comportament constă în 

moartea victimei sau a victimelor, deoarece chiar şi uciderea 

unei singure persoane ar putea constitui infracţiunea de 

genocid, dacă ea a fost comisă ca urmare a faptului că victima 

este membră a unuia din grupurile specificate în art. 438 alin. 1 

Cod penal. 

B) Vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor 

membri ai grupului 

Şi această modalitate este una complexă, deoarece 

elementul material cuprinde una dintre activităţile elementelor 

materiale ale altor infracţiuni (vătămarea corporală, vătămarea 

corporală gravă, tortura etc.). 

Elementul material îl reprezintă lovirea141 sau 

exercitarea oricărei alte violenţe (inclusiv psihice) cauzatoare de 

suferinţe fizice sau psihice asupra corpului uman, putând 

                                                           
140 Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Drept Internaţional Umanitar, Casa de Editură şi 
Presă „Şansa” S.R.L., Buc, 1992, p.209; Ionel Cloşcă Dreptul internaţional 
Umanitar la începutul secolului XXI, Editor Ionel Cloşcă, coeditori Constantin 
Vlad, Ion Suceavă, 2003, p.309. 
141 V. Cioclei, Drept penal – Partea specială. Infracţiuni contra persoanei cu referiri la 
Noul Cod Penal, Ed. C.H. BECK, Buc., 2009, p.18, 24 – 35. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2015). Genocidul, infractiunile contra umanitatii si cele de razboi.
Repere in Codul Penal roman in raport cu statutul de la Roma. Iasi, Romania: Lumen.



Denisa BARBU 

 

84 

consta atât într-o acţiune directă sau indirectă, cât şi într-o 

inacţiune.142 

C) Supunerea grupului la condiţii de existenţă de 

natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parţială a 

acestuia 

Prin supunerea la condiţii de existenţă de natură să 

ducă la distrugerea fizică a grupului se înţelege impunerea unei 

alimentaţii precare (alimente subnutritive sau vătămătoare), a 

unui habitat mizer şi a oricăror alte asemenea condiţii inumane 

şi discriminatorii. 

Supunerea grupului la un tratament de natură să-l 

distrugă fizic înseamnă impunerea unui regim de muncă 

inuman, lipsirea de protecţie socială sau medicală etc. 

Moartea143 membrilor grupului nu trebuie să fie 

imediată, dar să fie rezultatul comportamentului incriminat, de 

asemenea, comportamentul incriminat nu este obligatoriu să 

conducă la distrugerea fizică a grupului. 

D) Impunerea de măsuri vizând împiedicarea 

naşterilor în cadrul grupului 

Măsurile prin care se urmăreşte împiedicarea naşterilor 

în sânul grupului constau în activităţi prin care este oprită 

reproducerea în rândul membrilor grupului. 

Elementul material specific este reprezentat de acţiunea 

imperativă a autorului genocidului menită să prevină naşterile 

în interiorul grupului. 

Acţiunea se poate realiza prin mai multe modalităţi, 

respectiv controlul forţat al naşterilor, mutilare sexuală, practici 

de sterilizare ori alte măsuri de natură să conducă la punerea 

                                                           
142 Exemplu printr-o violenţă psihică (sperietură puternică), prin 
pulverizarea unui spray paralizant sau lacrimogen.K. Kittichaisaree, 
International Criminal Law, Oxford University Press, 2002, p. 78. 
143 C. Elliot, F. Quinn, Criminal Law, London 2000, p.51. 
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victimei în imposibilitatea de a procrea144. Nu este necesar să se 

producă rezultatul, scopul urmărit, este suficient să se 

întreprindă măsurile de către autorul faptei. 

E) Transferul forţat de copii aparţinând unui grup 

în alt grup 

Această acţiune constă în deplasarea în mod silit a 

copiilor aparţinând unei comunităţi, în sânul altei comunităţi. 

Practic, este vorba de o deportare de copii. 

În cadrul elementului psihologic, definiţia acestei 

circumstanţe include cerinţa ca autorul să fi ştiut sau să fi 

trebuit să ştie că victima sau victimele sale au vârsta mai mică 

de 18 ani.145 

 

Urmarea imediată 

Urmarea imediată specifică infracţiunii de genocid 

constă în consecinţele suferite de grupul contra căruia este 

orientat elementul material al infracţiunii. Practic, rezultatul 

genocidului se obiectivează într-o stare de pericol pentru 

comunitatea vizată, sub aspectul obiectului principal146 şi în 

înrăutăţirea condiţiilor de viaţă, moartea sau alte consecinţe 

suferite de membrii grupului, sub aspectul obiectului secundar. 

Altfel spus, genocidul cauzează fie punerea în pericol a grupului 

(stare de pericol), fie distrugerea sau nimicirea acestuia, în 

întregime sau în parte (vătămare efectivă). 

 

                                                           
144 Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol.1, Dott A. Giuffre 
Editore, S.p.A, Milano, 2008, p.214. 
145 Gh. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal. Partea speciala, Ed. C. H. 
Beck, Bucuresti, 2012, p.67. 
146 JML Cuesta, Compendio de Derecho Penal. Parte especial. Editorial Dykinson, 
Madrid 2007, p.208. 
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Legătura de cauzalitate 

Raportul de cauzalitate dintre elementul material al 

infracţiunii147 şi rezultatul acesteia se concretizează în relaţia 

necesară între activităţile ce formează elementul material şi 

punerea în primejdie a grupului sau distrugerea membrilor 

acestuia. În cazul în care exterminarea, totală sau parţială, nu s-

a produs, legătura de cauzalitate reiese din efectuarea acţiunii 

sau inacţiunii, fără a mai fi necesară o stabilire a acesteia. În 

cazul producerii unor consecinţe de natură fizică, legătura 

cauzală se cercetează şi se stabileşte între elementul material şi 

efectul material survenit. 

În variantele atenuante, în toate cazurile, infracţiunea 

de genocid este o infracţiune de pericol. 

 

Elementul subiectiv 

Vinovăţia în cazul infracţiunii de genocid are 

particularitatea că trebuie să se subsumeze unui anumit scop, 

ceea ce face să îmbrace în mod necesar forma intenţiei directe. 

Subiectul activ al acestei infracţiuni are ca finalitate 

exterminarea grupului naţional, etnic, rasial sau religios, adică 

distrugerea totală sau parţială a acestuia, deoarece el prevede 

rezultatul şi îl urmăreşte prin săvârşirea faptei.148 

În lipsa scopului menţionat, fapta poate realiza 

conţinutul altei infracţiuni contra persoanei. De pildă, poate 

întruni condiţiile infracţiunii de omor simplu sau calificat. 

Deşi, de regulă, mobilul infracţiunii de genocid se 

referă la apartenenţa victimelor la o anumită naţie, rasă, etnie 

sau religie, legea nu pretinde expres existenţa unui anumit 

                                                           
147 C. Mitrache, Costică Bulai, Cristian Mitrache, Lavinia Valeria Lefterache, 
Drept penal român. Partea generală, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Ed. 
Universul Juridic, 2013, p.94 – 103. 
148 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome I, septieme éd., Ed. Cujas, 
Paris, 1997, p. 212. 
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motiv determinant, dar, credem că necesitatea unui asemenea 

mobil reiese implicit din conţinutul juridic al infracţiunii. 

 

Forme, variante şi modalităţi 

În cazul infracţiunii de genocid, legea nu sancţionează 

decât tentativa şi infracţiunea consumată. 

Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a 

extermina comunitatea naţională, etnică, rasială sau religioasă, 

executare care este întreruptă sau nu-şi produce efectul – 

distrugerea totală sau parţială a membrilor comunităţii în cauză. 

Actele preparatorii, deşi sunt posibile, nu sunt 

încriminate. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care s-a 

creat starea de pericol specifică sau când a avut loc distrugerea 

membrilor grupului rasial, etnic, naţional sau religios. 

Art. 438 alin. 2 C.p. incriminează o variantă agravată, al 

cărei conţinut este realizat dacă fapta este săvârşită în timp de 

război. 

Art. 438 alin. 3 şi 4 C.p. incriminează două variante 

speciale ale infracţiunii de genocid, constând în înţelegerea mai 

multor persoane în vederea săvârşirii genocidului sau incitarea 

directă, în mod public la săvârşirea infracţiunii de genocid.149 

Înţelegerea mai multor persoane nu este propriu-zis o 

variantă a infracţiunii de genocid, ci este o infracţiune conexă a 

acesteia (anterioritate cronologică şi consecvenţială).150 

Înţelegerea151 pentru săvârşirea infracţiunii de genocid 

constă în acordul de voinţă al mai multor persoane în scopul 

                                                           
149 G. Stefani, G. Lavaseur, Droit pénal géneral et procedure pénale, Paris, Dalloz, 
1964, p. 36-37. 
150 Gh. Ivan, Criteriul distincţiei între actele de coautorat şi cele de complicitate, în 
Dreptul nr.1/2000, p.131. 
151 Adrian – Milutin Truichici, Absorţia formelor de participaţie, Revista de drept 
penal, nr.4/2008, p.85. 
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exterminării unui grup etnic, rasial, naţional sau religios. 

Această variantă se poate realiza numai sub forma unei 

pluralităţi constituite de infractori, cu excluderea pluralităţii 

ocazionale. În accepţiunea art. 438 alin. 3 C.p., cuvântul 

„înţelegere” nu include şi participaţia penală, dar nu se 

identifică nici cu noţiunea de grup infracţional organizat, 

reglementată de Legea 39/2003 privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii organizate, deoarece aceasta este o 

organizaţie structurată, formată din trei sau mai multe 

persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod 

coordonat în scopul comiterii unei sau mai multor infracţiuni 

grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu material 

sau financiar. 

Corelaţia între pluralitatea de infractori, în cazul 

genocidului şi grupului infracţional organizat este una gen-

specie152. Sfera primei noţiuni este mai largă decât a celei de-a 

doua şi o înglobează în totalitate, consecinţa fiind că, dacă 

pluralitatea de subiecţi realizează condiţiile unui grup 

infracţional organizat, ea se va supune şi tratamentului 

sancţionator al grupului infracţional organizat, iar dacă excede 

domeniului acestei reglementări, se încadrează numai în 

prevederile art. 438 alin. 3 C.p. 

Cea de-a doua variantă atenuantă constă în incitarea în 

mod direct, în public, la săvârşirea infracţiunii de genocid, ceea 

ce corespunde cu un autorat moral, acesta regăsindu-se în 

poziţia de a sugera, chiar de a impune, un anumit 

comportament infracţional. 

Incitarea reprezintă instigarea unei persoane să 

săvârşească genocidul. 

                                                           
152 Santiago Mir Puig, Derecho Penal, parte general, Editorial Reppertor, 
Barcelona, 2002, p.149 – 151; p.623 – 625. 
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Instigatorul desfăşoară, în primul rând, o activitate 

psihică153 (internă) şi anume: concepe fapta, meditează asupra 

săvârşirii ei, decide ca acea faptă să fie săvârşită de altul, iar 

acestei activităţi interne îi urmează o activitate fizică (externă) 

constând în căutarea celui care urmează să comită fapta, 

alegerea mijloacelor pentru a putea convinge pe altul, obţinerea 

asentimentului acestuia, determinarea lui efectivă să 

îndeplinească angajamentul luat. 

Astfel, considerăm că această variantă este o 

participaţie secundară, deoarece instigatorul nu comite 

nemijlocit fapta, ci prin eforturile celui instigat. 

Astfel, instigarea are un caracter complex, presupunând 

atât o activitate psihică, cât şi una fizică. 

Nu trebuie confundată cu infracţiunea propriu-zisă de 

instigare prevăzută la art. 368 C.p. 

 

Sancţiuni şi aspecte procesuale 

Crima de genocid se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă 

sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor 

drepturi. 

Incitarea la săvârşirea infracţiunii de genocid, comisă în 

mod direct, în public, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 

ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

Tentativa se pedepseşte, iar acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu. 

 

                                                           
153 Francisco Munez Conde, Mercedes Garcia Aran, Derecho Penal, Parte 
general, Edita Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p.261. 
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2.1.3. Analiza asupra infracţiunilor contra umanităţii - art. 
439 C.p. 

Incriminarea cuprinsă în art. 439 C p., nu avea 

corespondent în Codul penal anterior. Textul inclus în acest 

articol reia, intr-o formă adaptată, prevederile art.7 din Statutul 

CPI şi utilizează definiţiile anterioare cuprinse în art.6 lit. c) din 

Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la Nürnberg, art.II 

nr. 1 c) al Legii nr. 10 a Consiliului de Control, de art. 5 lit. c) 

din Statutul Tribunalului Penal Internaţional pentru Extremul 

Orient, şi evident dispoziţiile din art. 5 din Statutul Tribunalului 

Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie precum şi art. 3 din 

Statutul Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda. 

Cele 12 ipoteze reglementate de art. 439 C.p. reiau, fără 

modificări de fond, prevederile similare din Statutul CPI. 

Crimele (infracţiunile) contra umanităţii154 sunt definite 

ca fiind fapte foarte grave de violenţă comise, pe scară largă, de 

către indivizi (organizaţii teroriste, mişcări separatiste de alt tip), 

fie că aceştia sunt sau nu agenţi ai statului, împotriva altor 

indivizi, într-un scop esenţialmente politic, ideologic, rasial, 

naţional, etnic sau religios. 

Infracţiunile contra umanităţii au apărut în plan 

convenţional după cel de-al Doilea Război Mondial, expresia 

fiind reţinută pentru prima oară în Statutele Tribunalelor 

Internaţional de la Nürnberg şi Tokio. 

Sunt definite drept crime împotriva umanităţii 

asasinatul, exterminarea, sclavia, deportarea şi orice act inuman 

comis faţă de populaţia civilă, înainte sau în timp de război, sau 

persecuţiile din motive politice, sociale, rasiale sau religioase 

comise de către autorităţile unui stat ori de către particulari care 

acţionează la instigarea sau cu consimţământul acelor autorităţi.  

                                                           
154 Jaques – Henri Robert, Droit pénal général, Presses Universitaires de 
France, Paris, 2001, p.451. 
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Repere in Codul Penal roman in raport cu statutul de la Roma. Iasi, Romania: Lumen.


