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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal, precum si pentru modificarea art. 223 alin. (2) din 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La alineatul (2) al articolului 153, dupa litera b), se 

introduce o litera noua, litera c), cu urmatorul cuprins:
„c) infractiunilor prevazute de art. 218 si 220.”

2. La articolul 154, alineatul (4) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Cu exceptia infractiunilor prevazute la art. 218 si 220, in 

cazul infractiunilor contra libertatii §i integritatii sexuale, savar§ite fafa de 

un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta 

a devenit major. Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului, 
termenul de prescriptie incepe sa curga de la data decesului.”
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3. La articolul 211, alineatul (1) si partea introductiva si 

literele d) si e) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
„Art. 211.- (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea 

sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu 

inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani §i interzicerea 

exercitarii unor drepturi atunci cand:

d) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre 

0 persoana care convietuieste cu victima;
e) fapta a fost savarsita de catre o persoana in a carei ingrijire, 

ocrotire, educare, paza sau tratament se afla minorul sau faptuitorul a 

abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra 

minorului ori de situatia vadit vulnerabila a acestuia, datorata unui 

handicap psihic sau fizic, unei situatii de dependents, unei stari de 

incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze.”

4. La articolul 213, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3') Daca fapta prevazuta la alin. (3) a fost savarsita in una 

dintre urmatoarele imprejurari:
a) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre 

o persoana care convietuieste cu victima;
b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau 

tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de 

incredere sau de autoritate asupra minorului;
c) de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune 

contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de 

pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale 

ale pedepsei prevazute la alin. (3) se majoreaza cu inca o patrime.”

5. La articolul 218 alineatul (1) si partea introductiva si 

“ literele b) si e) ale alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
„Art. 218. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o 

persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara 

ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu 

inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
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(3) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani si interzicerea 

exercitarii unor drepturi atunci cand:

b) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre 

0 persoana care convietuieste cu victima;

e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala sau a pus in pericol 

viata victimei in orice alt mod;”

6. La articolul 218, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3’) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea 

exercitarii unor drepturi atunci cand faptele prevazute la alin. (1) si (2) au 

fost comise fata de un minor in circumstantele prevazute la alin. (3) 

lit. (a), (b) si (d) - (f) sau de catre o persoana care a mai comis anterior o 

infractiune contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o 

infractiune de pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor.”

7. La articolul 218, alineatul (4) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este 

inchisoarea de la 9 la 18 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.”

8. La articolul 219 alineatul (2), literele b) si e) se modifica si 

vor avea urmatorul cuprins:
„b) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de 

catre o persoana care convietuieste cu victima;

e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala sau a pus in pericol 

viata victimei in orice alt mod;”

9. La articolul 219, dupa alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2') Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea 

exercitarii unor drepturi atunci cand faptele prevazute la alin. (1) au fost 

comise fata de un minor in circinm^tantele prevazute la alin. (2) lit. (a), (b) 

si (d) - (f) sau de catre o persoaraaf care a mai comis anterior o infractiune
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contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de 

pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor.”

10. Articolul 220 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 220. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral 

sau anal, precum si orice alte acte de penetrare 

vaginala sau anala comise cu un minor cu varsta intre 

14 si 16 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 

5 ani.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita asupra 

unui minor care nu a implinit varsta de 14 ani, se 

pedepse§te cu inchisoarea de la 2 la 9 ani si 
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1), comisa de un 

major cu un minor cu varsta intre 16 si 18 ani, se 

pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 9 ani si 
interzicerea exercitarii unor drepturi daca:

a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se aflain ingrijirea, ocrotirea, educarea, 

paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat 

de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de 

autoritate asupra minorului ori de situatia vadit 

vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic 

sau fizic, unei situatii de dependents, unei stari de 

incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viata minorului;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale 

pomografice.
(4) Fapta prevazuta in alin. (1) se pedepseste cu 

inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii 

unor drepturi, atunci cand:
a) fapta a fost comisa de un membru de familie al 

minorului sau de o persoana care convietuieste cu 

acesta;
b) minorul se aflain ingrijirea, ocrotirea, educarea, 

paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat 

de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de 

autoritate asupra minorului ori de situatia vadit 

vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic

„Actul sexual 

cu un minor
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sau fizic, unei situatii de dependenta, unei stari de 

incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viata minomlui;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale 

pornografice;
e) faptuitorul a implinit varsta de 18 ani.
(5) Fapta prevazuta in alin. (2) se pedepseste cu 

inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii 

unor drepturi atunci cand:
a) fapta a fost comisa de un membru de familie al 

minomlui sau de o persoana care convietuieste cu 

acesta;
b) minorul se aflain ingrijirea, ocrotirea, educarea, 

paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat 

de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de 

autoritate asupra minorului ori de situatia vadit 

vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic 

sau fizic, unei situatii de dependenta, unei stari de 

incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viata minorului;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale 

pornografice;
e) faptuitorul a implinit varsta de 18 ani.
(6) Faptele prevazute in alin. (1) §i (2), precum si 

in alin. (4) lit. e) nu se sancfioneaza daca diferenfa de 

varsta nu depa§e§te 3 ani.
(7) Tentativa la infractiunile prevazute in 

alin. (1) - (5) se pedepseste.”

11. La articolul 221, alineatul (1) si partea introductiva si 

literele a) si b) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
„Art. 221. - (1) Comiterea unui act de natura sexuala, altul decat 

cel prevazut in art. 220, impotriva unui minor care nu a implinit varsta de 

14 ani, precum si determinarea minomlui sa suporte ori sa efectueze un 

astfel de act se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani si interzicerea 

exercitarii unor drepturi, atunci cand:
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a) fapta a fost comisa de un membru de familie al minorului sau 

de o persoana care convietuieste cu acesta;
b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau 

tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de 

incredere sau de autoritate asupra minorului ori de situatia vadit 

vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unei situatii 

de dependents, unei stari de incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;”

12. La articolul 221, dupa alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2') Fapta prevazuta la alin. (1) comisa de un major cu un minor 

cu varsta intre 14 si 18 ani, se pedepseste cu inchisoarea de la doua luni la 

3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi daca:
a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau 

tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de 

incredere sau de autoritate asupra minorului ori de situatia vadit 

vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unei situatii 

de dependents, unei stSri de incapacitate fizicS sau psihicS ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viata minorului;
d) a fost comisS in scopul producerii de materiale pornografice.”

13. La articolul 221, alineatele (3) - (6) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Actul sexual de orice naturS sSvarsit de un major in prezenta 

unui minor care nu a implinit varsta de 14 ani se pedepseste cu inchisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amends.
(4) Determinarea de cStre un major a unui minor care nu a 

implinit varsta de 14 ani sS asiste la comiterea unor acte cu caracter 

exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii in cadrul cSrora se comit 

acte sexuale de orice naturS, precum si punerea la dispozitia acestuia de 

materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amends.
(5) Faptele prevSzute in alin. (1) nu se sanctioneazS dacS 

diferenta de varstS nu depSseste 3 ani.
(6) Tentativa la infractiunile prevSzute in alin. (1), (2) si (2') se

pedepseste.”
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14. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 222. - (1) Fapta persoanei majore de a-i 

propane unui minor care nu a implinit varsta de 16 

ani sa se intalneasca, in scopul comiterii unui act 

dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 374, inclusiv 

atunci cand propunerea a fost facuta prin mijloacele 

de transmitere la distanta, se pedepseste cu 

inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui 

minor care nu a implinit varsta de 14 ani sa se 

intalneasca, in scopul comiterii unui act dintre cele 

prevazute in art. 221, inclusiv atunci cand propunerea 

a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanta, 
se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amenda.”

„Racolarea 

minorilor 

in scopuri 

sexuale

15. Dupa articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 222*, 
cu urmatorul cuprins:
„Fapte comise
in circumstante sunt savarsite de doua sau mai multe persoane

impreuna sau de catre o persoana care a mai comis 

anterior o infractiune contra libertatii si integritatii 

sexuale asupra unui minor, o infractiune de 

pomografie infantila sau proxenetism asupra unui 

minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu 

o treime.”

Art. 222'. - Daca faptele prevazute la art. 220 - 222

agravante

16. La articolul 374 alineatul (3*), litera a) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„a) de catre un membru de familie sau de catre o persoana care 

convietuieste cu victima;”

------  17. La articolul 374 alineatul (3*), dupa litera c) se introduce
o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

„d) de catre o persoana! care a mai comis anterior o infractiune 

contra libertatii si integritatii sej^ale asupra unui minor, o infractiune de 

pomografie infantila sau proxe^etdism asupra unui minor.”
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Art. II. - Prin exceptie de la prevederile art. 9 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si in aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru faptele prevazute la 

art. 218 - 220, art. 221 alin. (1) - (2'), art. 222', art. 216' si art. 374 

alin. (1) si (!') din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara 

teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de o persoana juridica 

romana indiferent de pedeapsa prevazuta de legea romana, chiar daca 

fapta nu este prevazuta ca infractiune de legea penala a tarii unde aceasta 

a fost savarsita.

Art. III. - La articolul 223 din Legea nr. 135/2010 privind Codul 

de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 
alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si 
daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca acesta a savarsit o 

infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat 

vatamarea corporala sau moartea unei persoane, o infractiune contra 

securitatii nationale prevazuta de Codul penal si alte legi speciale, o 

infractiune de trafic de droguri, de efectuare de operatiuni ilegale cu 

precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o 

infractiune privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor, 
materialelor nucleare, al materiilor explozive si al precursorilor de 

explozivi restrictionati, trafic si exploatarea persoanelor vulnerabile, acte 

de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte 

valori, santaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor in scopuri 

sexuale, lipsire de libertate in mod ilegal, evaziune fiscala, ultraj, ultraj 

judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o infractiune de coruptie, o 

infractiune savarsita prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare 

electronica sau o alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa 

inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii gravitatii faptei, a 

modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului si a 

mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor 

imprejurari privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de 

libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru 

ordinea publica.”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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