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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificmle §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza, dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 100, dupa alineatul (6) se introduce un non 

alineat, alin. (7) cu urmatorul cuprins:
„(7) Nu beneficiaza de liberare conditionata condaninatul aflat in 

executarea unei pedepse pentru savarsirea uneia sau a mai multora dintre 

faptele prevazute la art. 188, 189,214 -216,218-221,234 sau 236.”

2. La articolul 214, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Exploatarea cer§etoriei Art. 214. - (1) Fapta persoanei care 

determina un minor sau o persoana cu 

dizabilitafi fizice ori psihice sa apeleze in 

mod repetat la mila publicului pentru a cere 

ajutor material sau beneficiaza de foloase 

patrimoniale de pe urma acestei activitafi se 

pedepse§te cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani 

sau cu amenda.”
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3. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 215. - Fapta majorului care, avand 

capacitatea de a munci, apeleaza in mod 

repetat la mila publicului, cerand ajutor 

material, folosindu-se in acest scop de 

prezen^a unui minor, se pedepse§te cu 

inchisoare de la 6 luni la 5 ani.”

„Folosirea unui minor 

in scop de cer§etorie

4. Articolul 216 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Folosirea serviciilor 

unei persoane 

exploatate

Art. 216. - Fapta de a utiliza serviciile 

prev^te la art. 182, prestate de o persoana 

despre care beneficiarul §tie ca este victima a 

traficului de persoane ori a traficului de 

minori, se pedepse§te cu inchisoare de la unu 

la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu 

constituie o infractiune mai grava.”
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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