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LEGE

pentru modiRcarea completarea art. 154,182,210, 211 si 213

din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal

Art.I. - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 154, alineatul (1), se completeaza litera a), care va avea urmatorul 

cuprins:
a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savar§ita pedeapsa detentiunii pe viata 

sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau eand au fost savar§ite infractiunile 

prevazute la art. 210 §i art. 211;

2. La articolul 182, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul 

cuprins:
”f) obligarea la comiterea de fapte prevazute de legea penala”

3. La articolul 210 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera a^) ^i se 

modifica litera c) care vor avea urmatorul cuprins:

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in 

scopul exploatarii acesteia, savar§ita:



a') prin constrangere, in vederea detenninarii la inceperea sau continuarea 

practicarii prostitutiei;

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in 

schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane se 

pedepseste cu inchisoarea de la 4 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

La articolul 210, alineatul (2) se modiHca §i se completeaza, avand urmatorul 

cuprins:
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani §i interzicerea exercitarii unor 

drepturi atunci cand:

a) fapta a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporate sau a 

sanatalii;

b) fapta a fost savar§ita in scopul prelevarii de organe, tesuturi sau celule;

c) fapta a fost savar^ita prin provocarea unei stari de intoxicatie cu alcool sau 

cu alte substante psihoactive, in vederea comiterii infractiunii;

d) fapta a fost savar§ita de un grup infraetional organizat;

e) fapta a avut ca urmare moartea victimei;

f) fapta a fost savar^ita de un functionar public in exercitiul atributiilor de 

serviciu.

4. La articolul 211, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in 

scopul exploatarii acestuia, se pedepse§te cu inchisoarea de la 5 la 10 ani §i interzicerea 

exercitarii unor drepturi.

La alineatul (2) se modiflca litera b) si, dupa litera e), se introduce o noua litera, 

litera f), care vor avea urmatorul cuprins:
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani §i interzicerea exercitarii unor drepturi 

atunci cand:

b) fapta a fost savar§ita in condifiile art. 210 alin. (2)

f) fapta a fost savar§ita in vederea exploatarii sexuale a unui minor.



5. Articolul 213, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) in cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicarii prostitutiei s- 

a realizat prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 4 la 10 ani §i interzicerea 

exercitarii unor drepturi.
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