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ÎNTREBARE 

 

C"tre: Ministerul Justi#iei, 

           Domnului Ministru C"t"lin Marian PREDOIU 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: informa#ii despre Proiectul de lege pentru modificarea !i completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal, precum !i pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de procedur" penal", promulgat de Pre!edintele României. 

 

           Stimate Domnule Ministru, 

 

           Pre!edintele României a promulgat Proiectul de lege pentru modificarea !i completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, precum !i pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de procedur" penal", care con#ine prevederi mai favorabile pentru 

inculpa#ii infrac#iunilor de trafic de minori !i pornografie infantil". Aceast" lege a fost analizat" 

de comisiile parlamentare, de Consiliul Legislativ, de Guvern care a !i atacat la Curtea 

Constitu#ional" modific"rile aduse la art.154. Nimeni nu a remarcat îns" modificarea alin. 4 de la 

art. 154, prin care se realiza transpunerea unei directive europene introduse în 2016 în Codul 

Penal, în mod nejustificat: 

 

Art. 154 (4) � forma în vigoare înainte de promulgarea legii:  

�(4) În cazul infrac!iunilor contra libert"!ii #i integrit"!ii sexuale, al celor de trafic !i 

exploatare a persoanelor vulnerabile, precum !i al infrac"iunii de pornografie infantil#, 

s"vâr#ite fa!" de un minor, termenul de prescrip!ie începe s" curg" de la data la care 

acesta a devenit major.� 

 

Art. 154 (4) � forma modificat" de legea promulgat" de Pre!edinte:  
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�(4) Cu excep$ia infrac$iunilor prev"zute la art.218 [violul] %i 220 [act sexual cu un 

minor], în cazul infrac!iunilor contra libert"!ii #i integrit"!ii sexuale, s"vâr#ite fa!" de un 

minor, termenul de prescrip!ie începe s" curg" de la data la care acesta a devenit major. 

Dac" minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescrip!ie începe 

s" curg" de la data decesului.� 

          

           Prin eliminarea infrac#iunilor de trafic de persoane !i pornografie infantil" din cuprinsul 

art. 154 alin. 4, multe dosare de trafic de minori !i pornografie infantil" vor fi închise !i inculpa#ii 

f"r" condamn"ri definitive vor fi achita#i. 

          

  Domnule Ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scris la urm"toarele întreb"ri: 

 

1. Având în vedere c" în sesizarea Guvernului la Curtea Constitu#ional", Guvernul a 

examinat tocmai modific"rile aduse la art. 154, cum de Ministerul Justi#iei nu a remarcat 

tocmai modificarea adus" aliniatului 4? 

2. Câte dosare de trafic de minori !i de prostitu#ie infantil" se claseaz" prin aplicarea legii 

penale mai favorabile?  

3. Unde pot fi studiate dosarele clasate de instan#e prin �omisiunea material"� strecurat" în 

Proiectul de lege pentru modificarea !i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

Penal?  

4. Ce demersuri a#i întreprins pentru respectarea directivelor europene în domeniul 

infrac#iunilor de trafic de persoane !i pornografie infantil"?  

 

 V" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa de email: vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

16.11.2020            Senator Vlad Alexandrescu 

 


