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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol ureic.- Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Official al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 153 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

art.374." 
„c) infracţiunilor prevăzute la art.209 - 211, art.213, art.218 - 220, art.282 şi„c)  prevăzute la art.209 - 211, art.213, art.218 - 220, art.282 ~i 

2. La articolul 154, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) In cazul in&acţiunilor de traffic, şi exploatare a persoanelor vulnerabile şi 

a1 infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, altele decât cele prevăzute la 
art. 153 alin.(2) lit.c) săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie începe să 

curgă de la data la care acesta a devenit mayor. Dacă minorul a decedat înainte de 
împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului." 

3. La articolul 266, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.266.- (1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte 

prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei 
persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la un an 
Ia 3 ani. " 
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4. La articolu1266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11) 

cu următorul cuprins: 
„(1 1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte 

prevăzute de legea penală contra vieţii, de traffic şi exploatare a persoanelor 
vulnerabile on contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu 
înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani." 

5. La articolul 374 alineatul (31), literele c) şi d) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; 
d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra 

libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie 
infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepselor se 
maj orează cu o treime." 



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, 
republicatâ. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
Anca Dana Dragu 


