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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări Nr.XIX/ 290/28.06.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010

privind Codul de procedură penala

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr.L423/2022 din 
27.06.2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul Penal şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, iniţiatori: senatori şi deputaţi aparţinând 
grupurilor parlamentare PNL şi PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul Penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
în ceea ce priveşte protejarea libertăţii şi integrităţii sexuale a minorilor.

Conform Expunerii de motive: „Finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de 
a ridica la 15 ani vârsta consimţământului sexual si de a incrimina distinct infracţiunea de viol 
săvârşit asupra unui minor, precum şi cea de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor şi 
infracţiunea constând in determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură 
sexuală între minori, cu forme agravante si pedepse proporţionale (...) Potrivit Directivei nr. 
92/2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAl a Consiliului, vârsta 
consimţământului sexual este vârsta sub care este interzisă în conformitate cu legislaţia naţională, 
practicarea activităţilor cu un copil (persoană cu vârsta mai mica de 18 ani). La nivel European, 8 
state au ca vârstă a consimţământului sexual - 14 ani (inclusiv România), 7 state - 15 ani, iar 11 
state europene (plus SUA, Canada si Israel) au optat pentru vârsta de 16 ani. ”
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Prin iniţiativa legislativa, iniţiatorii au inclus „un nou criteriu al vulnerabilităţii minorului 
victima: situaţia precarităţii situaţiei sale economice sau sociale, avană in vedere numeroasele 
cazuri de abuzuri si exploatare sexuala împotriva copiilor defavorizaţi, din familii foarte sărace, 
care practică cerşetoria sau prostituţia sub ameninţarea agresorilor, care nu au un /o 
domiciliu/resedinta stabil/a sau care se află în diverse centre sau adăposturi.'"

Grupul de Experţi privind Acţiunea împotriva Violenţei împotriva Femeilor şi Violenţei 
Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei, in raportul din 2022 care vizează 
evaluarea implementării Convenţiei de la Istanbul în România, a recomandat autoritarilor 
române urgentarea amendării prevederilor Codului penal referitoare la infracţiunea de viol si 
agresiune sexuala pentru a încorpora noţiunea lipsei consimţământului exprimat liber astfel 
cum indică articolul 36 din Convenţia Istanbul şi de a se asigura ca organele judiciare vor 
incadra faptele în mod corespunzător.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri:
Comisia Legislaţie si Cooperare interinstitutionala din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere favorabil, cu observaţii, asupra 
propunerii legislative.

La dezbaterea proiectului de lege, în conformitate cu prevederile art.63 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, au participat din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul George Şerban, secretar de stat, şi din partea Consiliului 
Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Constantin, şef serviciu DLC. Din partea societăţii 
civile- Declic- a participat doamna Denisa Soare.

Reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat preluarea observaţiilor 
Consiliului ca amendamente.

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări au analizat propunerea legislativă, amendamentele depuse, 
avizele şi punctele de vedere exprimate.

Astfel, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un
raport de admitere, cu amendamente admise. Prin amendamentele admise, sunt 
preluate observaţiile din cadrul avizelor si punctelor de vedere transmise. 
Amendamentele se regăsesc in anexa la prezentul raport, care face parte integranta 
din acesta.

în consecinţă. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre 
dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, 
al propunerii legislative şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă - L423/2022- face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, potrivit art.76 

alin.fl] din Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(7} pct.2 

din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul este primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

/Senator Cristian-Augustin Niculescimâgârlaş Senator laura-Mihaela Moagher

Întocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la raportul nr XIX/190/28.06.2022

Amendamente admise

B372/2022 ■ Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală

L423/2022

Nr.crt. Text lege in vigoare Motivare/PrecizareText propunere legislativă Amendamente admise

1. Cf aviz CLTitlu
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal precum şi a 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul Penal şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

2. Articolul I: Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Art. 1. Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

Cf aviz CL

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

3. Art. 153.-
(1] Prescripţia înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea 
penală în cazul:

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

Nemodificat C5Af a avizat favorabil fara 
observaţii soluţia legislativa 
similara din propunerea legislativa 
L67/202Î 
infracţiunea prevăzută de art 374 - 
pornografia infantila in lista 
infracţiunilor 
prevăzute la art 153 alin. (2) Ut c). 
-ase vedea HotarareaPlenuluiCSM 

57/18.03.2021 transmisa 
Senatului prin Adresa nr.3442/ 
26.03.2021.
Aviz CSM 2022: soluţia 

imprescriptibilităţii este o măsură 
de excepţie, asociata in general cu 
tratament sanctionator sever 
prevăzut de lege pentru infracţiunea 
vizata. Or din aceasta perspectiva, 
unele dintre variantele în care poate 
ft savarsita infracţiunea vizata 
prevăd limite reduse ale pedepsei

prevedea sicare

a) infracţiunilor de genocid, contra 
umanităţii şi de război, indiferent de data la 
care au fost comise:

imprescriptibile

b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 
şi al infracţiunilor intenţionate urmate de 
moartea victimei.
c) infracţiunilor prevăzute la art. 209-211, 
art. 213, art. 218-220 şl art. 282;

nr.

„c) infracţiunilor prevăzute de art.209 - 211, art. 
213, art. 218-220, art. 282 şi art. 374.”



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

inchisorii (de la 3 luni la 3 ani) sau, 
alternativ, chiar pedeapsa amenzii.

Menţinerea inf. de Pornografia 
infantila ca inf imprescriptibila 
avand in vedere gravitatea acesteia 
si consecinţele asupra minorilor 
victime, savarsirea ei in asociere cu 
alte fapte penale.

Iniţiatori: doamnelesenatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

4. Artl54. ■
(1) Termenele de prescripţie a 
răspunderii penale sunt:

2. La articolul 154, alineatul (4) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

Nemodificat

„(4) în cazul infracţiunilor de trafic şi exploatare 
a persoanelor vulnerabile şi al 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 major. 
Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea 
majoratului, termenul de prescripţie începe să 
curgă de la data decesului.”

(4) în cazul infracţiunilor de trafic şi 
exploatare a persoanelor vulnerabile şi al 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii 
sexuale, altele decât cele prevăzute la art. 
153 alin. (2) lit. c), precum şi al infracţiunii 
de pornografie infantilă, săvârşite faţă de 
un minor, termenul de prescripţie începe să 
curgă de la data la care acesta a devenit 
major. Dacă minorul a decedat înainte de 
împlinirea majoratului, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la data 
decesului.

5. 3. Art. 2161- Folosirea prostituţiei infantile se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu 
un minor care practică prostituţia se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă fapta nu 
constituie o infracţiune mai gravă.

3. Articolul 216^ se modifică şi va avea 
următorul cuprins:”.
Folosirea prostituţiei infantile
Art. 2161.

Cfaviz CL
Se menţine soluţia majorării 
limitelor de pedeapsa cu eliminarea 
amenzii,

Folosirea prostituţiei infantile 
Art. 2161.
întreţinerea oricărui act de natură sexuală 
cu un minor care practică prostituţia se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau—cu—amendă) dacă fapta nu 
constituie o infracţiune mai gravă.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Nemodificat.

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

6. Violul 4. Articolul 218 - Violul se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

4. Articolul 218 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Violul 
Alt. 218

Art. 218. -



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau 
anal cu o persoană, săvârşit prin 
constrângere, punere în imposibilitate de a 
se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau 
profitând de această stare, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

„(1] Raportul sexual, actul sexual oral sau anal 
cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere 
în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa sau profitând de această stare, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi.

Nemodificat

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează 
orice alte acte de penetrare vaginală sau 
anală comise în condiţiile alin, fll.

7. [2] Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice 
alte acte de penetrare vaginală sau anală comise 
în condiţiile alin. [1),

Nemodificat

8. (3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când;

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 Ia 12 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci 
când:

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi atunci 
când:

Având in vedere observaţiile CSM 
privind necesitatea corelării alin. 
(3) lit d) si alin. (4) lit. a):

Forma agravanta de la alin.(3) lit. 
d) include si forma agravanta de la 
art. 4 lit.a] respectiv o vatamare 
corporala poate fi atat mutilarea, 
cat si infirmitatea permanenta. 
Având in vedere insa consecinţele

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, 
făptuitorului;

b) fapta a fost comisă de către un membru 
de familie sau de către o persoană care 
convieţuieşte cu victima

c) victima-este un minor;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii 
de materiale pornografice;

e) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa victimei 
în orice alt mod;

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai 
multe persoane împreună.

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b] fapta a fost comisă de către un membru de 
familie sau de către o persoană care convieţuieşte 
cu victima;

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b] fapta a fost comisă de către un membru de 
familie sau de către o persoană care 
convieţuieşte cu victima;

tratamentulpaza sau

victimei. agravantaasupra
prevăzută la alin. (30 lit. c) se va 
include la alin. (4) lit. a) pentru a fi

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice;c) fapta a fost comisă în scopul producerii de 

materiale pornografice: sanctionata mai sever (pedeapsa 
Închisorii de la 7 la 15 ani). Se va 
elimina textul iniţial propus pentru 
alin (4) lit.a).

d) făptuitorul se foloseşte de autoritatea 
funcţiei sale;d) fapta

corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în
orice alt mod;
e) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe 
persoane împreună.

avut—ca—urinare—vătămarea

e) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe 
persoane împreună. Se preia la alin. (3) lit.d) fapta 

agravanta prevăzută iniţial la 
alin.(4) lit. d) din proiect, conform 
observaţiilor CSM pentru a corela 
sub aspectul proportionalitatii si 
aplicării unei pedepse similare cu 
cea aplicata agravantei de la alin. 
(3) lit. a).

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

9. (3^) Pedeapsa este închisoarea de Ia 7 Ia 15 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când faptele prevăzute la alin. (1) şi 
(2) au fost comise faţă de un minor în 
circumstanţele prevăzute la alin. (3) lit, a),

(4) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă 
faptele prevăzute Ia alin. (1) - (3) sunt comise 
în una din următoarele împrejurări:

(4) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi dacă 
faptele prevăzute la alin. (1) - (3) sunt comise în 
una din următoarele împrejurări:

Cf aviz CL



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

b) şi d) -Q sau 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. 
02/11/2020 - alineatul a fost introdus prin 
Lege 217/2020.

Cf observaţiilor CSM, violul care are 
ca urmare avortul victimei 
insarcinate justifica prin gravitatea 
sa pedeapsa de 7 
inchisoare propusa prin proiect 
pentru situaţia in care fapta a fost 
savarsita asupra unei victime aflate 
in perioada sarcinii, dar fara a i se 
cauza si avortul.
Iniţiatorii 
menţinerea agravantei de la alin. 
(4) lit b] in forma amendata, 
suplimentar fata de cea de la lit a) • 
amendata si ea, avand in vedere 
consecinţele grave atat pentru 
victima insarcinata cat si pentru făt, 
sarcina putând fi in orice faza.

(a) fapta a avut ca urmare mutilarea 
victimei sau a cauzat acesteia o infirmitate 
permanentă;

(b) victima se află !n perioada sarcinii;
(c) victima se află într-o stare de 

vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, 
unui handicap fizic sau psihic, unei situaţii de 
dependenţă sau precarităţii situaţiei sale 
economice sau sociale;

(d) <aptuit-orul-se 
fun€ţ4ei-sat«;

(c) fapta a fost comisă prin folosirea sau 
ameninţarea unei arme;

(f) victimei i s^a administrat alcool sau 
orice substanţă care ii afectează 
discernământul sau controlul acţiunilor sale.

a) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa victimei 
în orice alt mod;

b) victima se află în perioada sarcinii sau 
fapta a avut ca urmare avortul;

c) victima se află într-o stare de 
vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, 
unui handicap fizic sau psihic, unei situaţii de 
dependenţă sau precarităţii situaţiei sale 
economice sau sociale:

15 ani

opteaza pentru

d) fapta a fost comisă prin folosirea sau 
ameninţarea unei arme;

e) victimei i s-a administrat alcool sau orice 
substanţă care îi afectează discernământul sau 
controlul acţiunilor sale. Litera d):

CSM considera suficienta folosirea 
armei pentru ca ar include si 
ameninţarea unei arme.

Iniţiatorii aprcciaza utila 
pastrarea ambelor ipoteze la lit. 
d) (folosirea + ameninţarea) 
intrucat o reglementare similara a 
fost introdusa in Codul penal 
francez fiind justificata de fapta 
unui violator de a purta in talie un 
port - arm, fara sa o folosească in 
mod efectiv prin manipularea ei, 
dar creând victimei starea de frica 
ca urmare a ameninţării.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

10. (4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 
la 18 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.____________________________

(5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, 
pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi.

Nemodificat.



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

11. (5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută 
în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în 
alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

CfavizCL(6) Acţiunea penală pentru faptele prevăzute 
la alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în 
alin. (1) • (3] se pedepseşte.

12. (7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. 
(1) - (4) se pedepseşte.

(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute Ia alin. 
(1) - (4) se pedepseşte.

Cf aviz CL

13. 5. După art. 218, se introduce un nou articol, 
art 218' • Violul săvârşit asupra unui minor cu 
următorul cuprins:

5. După articolul 218, se introduce un nou 
articol, art. 218', cu următorul cuprins: 
Violul săvârşit asupra unui minor 
Art. 218'

CfavizCL

Opţiunea iniţiatorilor pentru 
limita de varsta de 15 ani are in 
vedere opiniile experţilor 
(medici si psihologi) si 
propunerile societăţii civile. 
Abuzul sexual este una dintre 
cele mai frecvente forme de abuz 
îndreptate împotriva minorilor. 
Potrivit Metodologiei - cadru din 
19 ian.2011, adoptate de Guvernul 
României si publicate in M. Of. nr. 
117 din 16 fcb.2011, abuzul sexual 
reprezintă implicarea unui copil 
sau a unui adolescent minor 
dependent si imatur din punctul 
de vedere al dezvoltării sale

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau 
anal, precum şi orice alte acte de penetrare 
vaginală sau anală comise cu un minor care 
nu a împlinit 15 ani se pedepseşte cu 
închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

Nemodifîcat

psihosexuale in activitati sexuale
pe care nu este in măsură sa le 
inteieaga, care sunt nepotrivite 
pentru varsta sa ori pentru 
dezvoltarea psihosexuala, 
activitati sexuale pe care le suporta 
fiind constrâns prin violenta sau 
seducţie ori care transgresează 
tabuurile sociale legate de rolurile 
familiale. Aceste activitati includ, de 
regula, contact fizic, cu sau fara

sa

penetrare.

CSM propune limita de varsta de 14 
pentru a corela norma speciala 
privind lipsa consimţământului 
victimei la un act sexual cu o norma 
de ncraspunderc penala a 
minorului sub 14 ani prevăzută la 
art. 113 Cod penal.



Nr.crt. Text lege In vigoare Motivare/PrecizareText propunere legislativă Amendamente admise

Concluzie; Poate ca un minor sub 
14 ani nu va fi pedepsit pentru un 
furt de Bicicleta pentru ca art. 113 
instituie o prezumţie absoluta a 
lipsei de discernământ, deşi poate 
ştie ce este un furt. Prezumţia lipsei 

pentru
savarasirea unei fapte penale ii 
aduce acelui făptuitor minor sub 14 
ani - impunitatea.

discernământului

In cazul actelor sexuale, prezumţia 
lipsei discernământului pentru 
minori sub 15 ani aduce o protecţie 
juridica
categorii vulnerabile (minori intre 
14-15 ani) care se regăseşte in 
numărul crescut al victimelor 
acestor infracţiuni

suplimentara unei

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

14. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu 
un minor prin constrângere, punere în 
imposibilitate de a se apăra ori profitând de 
această stare, se pedepseşte cu închisoarea de 
la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu 
un minor prin constrângere punere în 
imposibilitate de a se apăra ori de a-si 
exprima voinţa sau profitând de această 
stare se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 
15 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

Amendamentul transpune 
recomandarea din avizul CSM - pct.
5

Propunere CSM de reformulare

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

15, (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt 
comise în una din următoarele împrejurări:

a) de un membru de familie al minorului 
sau de o persoană care convieţuieşte cu 
minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului

Circumstanţele agravante de la art. 
218^alin. (3) au fost corelate cu cele 
de la inf de viol - art. 218 alin. (3) si 
(4), conform recomandărilor din 
avizul
referitoare ia folosirea autoritatii 
funcţiei se regasea deja la lit, b)

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt 
comise in una din următoarele împrejurări:

a) fapta a fost comisă de către un 
membru de familie al minorului sau de către o 
persoană care convieţuieşte cu minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului

CSM. Circumstanţa



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută 
de încredere sau de autoritate asupra 
minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a 
acestuia datorată unui handicap psihic sau 
fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de 
incapacitate fizică sau psihică, precarităţii 
situaţiei sale economice sau sociale ori altei 
cauze;

sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de 
încredere sau de autoritate asupra minorului ori 
de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia datorată 
bolii, unui handicap psihicsau fizic, unei situaţii 
de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică, precarităţii situaţiei sale economice 
sau sociale ori altei cauze;

c) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa minorului 
în orice alt mod;

d) fapta a fost comisă în scopul 
producerii de materiale pornograncc;

e) fapta a fost săvârşită de două sau mai 
multe persoane împreună;

Q fapta a fost săvârşită 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;

maximul special al pedepsei se 
majorează cu 5 ani.

c) ncmodiricat
d) nemodificat
e) nemodificat;
f) nemodificat;
g) fapta a fost comisă prin folosirea sau 

ameninţarea unei arme;
h) victimei i s*a administrat alcool sau 

orice substanţă care îi afectează 
discernământul sau controlul acţiunilor 
sale.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

maximul special al pedepsei se 
majorează cu 5 ani.

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

16. (4) Dacă faptele prevăzute Ia alin. (2) sunt 
comise în una din împrejurările prevăzute la 
alin. (3) sau dacă făptuitorul a împlinit vârsta 
de 18 ani, maximul special al pedepsei se 
majorează cu 5 ani.

Nemodificat

17. (5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 
20 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi

Nemodificat

18. (6) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă între 
făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani. 
Diferenţa de vârstă nu se aplică, iar faptele 
prevăzute la alin. (1) se sancţionează dacă 
acestea au fost comise în una din 
împrejurările prevăzute la alin. (3) ori în 
schimbul unei remuneraţii, al unui folos 
material ori al unui avantaj în natură sau al 
promisiunii unor astfel de beneficii.

(6) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă între 
făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani.

Cfaviz CL

Amendamentul transpune 
recomandările din avizul CSM (pcL

(7) Dispoziţiile alin. (6) nu se aplica daca 
faptele au fost comise în schimbul unei 
remuneraţii, al unui folos material ori al 
unui avantaj în natură sau al promisiunii 
unor astfel de bcncncii.

3).

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

19. (7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în 
alin. (1) • (4) se pedepseşte._______________

(8) Nemodificat



Nr.crt. Text lege in vigoare Motivare/PrecizareText propunere legislativă Amendamente admise

20. Agresiunea sexuală 6. Art. 219 - Agresiunea sexuală se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele 
prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin 
constrângere, punere în imposibilitate de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de 
această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 
3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

6. Articolul 219 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Agresiunea sexuală 
Art. 219.-

Art.219.-
(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele 
prevăzute în art. 218, cu o persoană, 
săvârşit prin constrângere, punere în 
imposibilitate de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa ori profitând de această 
stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 
7 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

Nemodificat.

21. (2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, 
făptuitorului;

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi atunci 
când:

a] victima se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi atunci 
când:
a) nemodificat.

tratamentulpaza sau

b) fapta a fost comisă de către un membru de 
familie sau de către o persoană care convieţuieşte 
cu victima;

b) nemodificat.
b] fapta a fost comisă de către un membru 
de familie sau de către o persoană care 
convieţuieşte cu victima;

Circumstanţele agravante de la art. 
2181 alin. (-3^ gy fost corelate cu cele 
de la inf prevăzute la art. 219 si art. 
2191 conform recomandărilor din 
avizul CSM.

c} victima este un minor;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii 
de materiale pornografice:
e) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa victimei 
în orice alt mod;
f) fapta a fost săvârşită de două sau mai 
multe persoane împreună.

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice;

d) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală 
sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;

e) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe 
persoane împreună.

c) nemodificat.

Iniţiatori: doamnele senatoareAlina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

d) făptuitorul se foloseşte de autoritatea 
funcţiei sale

e) nemodificat.
Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

(21) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când faptele prevăzute la alin. (1) au 
fost comise faţă de un minor în 
circumstanţele prevăzute la alin. (2) lit. a), 
b) şi d) -f) sau 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.

22. (3) Pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă 
faptele prevăzute la alin. (1) - (2) sunt comise în 
una din următoarele împrejurări:

(a) fapta a avut ca urmare mutilarea 
victimei sau a cauzat acesteia o infirmitate 
permanentă;

(b) victima se află în perioada sarcinii;
(c) victima se află intr-o stare de

vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, 
unui handicap flzic sau psihic, sarcinii, unei 
situaţii de dependenţă sau precarităţii 
situaţiei sale economice sau sociale;_________

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi dacă 
faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt comise 
în una din următoarele împrejurări:

a) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa victimei 
în orice alt modf

b) victima se află în perioada sarcinii sau 
fapta a avut ca urmare avortul;

c) victima se află într-o stare de 
vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, 
unui handicap fizic sau psihic, sarcinii, unei

Cf aviz CL

Circumstanţele agravante de la art. 
218ialin. (3) au fost corelate cu cele 
de la inf prevăzute la art. 219 si art. 
219^ conform recomandărilor din 
avizul CSM.
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(d) făptuitorul se foloseşte de autoritatea 
funcţiei sale;

(e) fapta a fost comisă prin folosirea sau 
ameninţarea unei arme;

(f) victimei i s*a administrat alcool sau 
orice substanţă care îi afectează 
discernământul sau controlul acţiunilor sale.

situaţii de dependenţă sau precarităţii situaţiei 
sale economice sau sociale;

d) fapta a fost comisă prin folosirea sau 
ameninţarea unei arme:

e) victimei i s*a administrat alcool sau orice 
substanţă care îi afectează discernământul sau 
controlul acţiunilor sale.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

23. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea de ia 7 
la 15 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 8 Ia 15 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4)Nemodificat.

24. (4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost 
precedate sau urmate de săvârşirea actelor 
sexuale prevăzute în art. 218 alin. TU şi alin. 
f21. fapta constituie viol.

(5) Dacă actele de agresiune sexuală au fost 
precedate sau urmate de săvârşirea actelor 
sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) şi alin. (2), 
fapta constituie viol.

(5) Dacă actele de agresiune sexuală au fost 
precedate sau urmate de săvârşirea actelor 
sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) şi (2), 
fapta constituie viol.

Cf aviz CL

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

25. [5] Acţiunea penală pentru fapta prevăzută 
în alin. fH se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate.

[6] Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în 
alin. (1) se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate.

6)Nemodlficat.

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute 
în alin, fll şi alin. f21 se pedepseşte.

26. (7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. 
[1] - (3) se pedepseşte."

7) Nemodificat.

27. 7. După art. 219, se introduc două noi articole, 
art. 219^ - Agresiunea sexuală săvârşită 
asupra unui minor şi art. 2192- Determinarea 
sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau 
de natură sexuală între minori, cu următorul 
conţinut:

7. După articolul 219, se introduc două noi 
articole, art. 219^ şi art. 2192, următorul 
cuprins:

28. Art. 219^ - Agresiunea sexuală săvârşită 
asupra unui minor

Conform aviz CL

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele 
prevăzute in art. 218, comis cu un minor care 
nu a împlinit 15 ani, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele 
prevăzute in art. 218>, comis cu un minor 
care nu a împlinit 15 ani, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

29. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu 
un minor prin constrângere sau punere în 
imposibilitate de a se apăra sau profitând de 
această stare, se sancţionează cu închisoarea

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu 
un minor prin constrângere, punere in 
imposibilitate de a se apăra ori de a-si 
exprima voinţa sau profitând de această

Amendamentul transpune 
recomandarea din avizul CSM - pct.
5
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PROPUNERE CSM de rcformularcde ia 4 la 12 ani şi interzicerea exercitării 
unor drepturi.

stare ori profitând de această stare se 
pedepseşte cu închisoarea de la 4 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 

Gorghiu, Loara Moagher şi Claudia 
Bana

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

30. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt 
comise în una din următoarele împrejurări:

a) de un membru de familie al minorului 
sau dc o persoană care convieţuieşte cu 
minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului 
sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută 
dc încredere sau dc autoritate asupra 
minorului ori dc situaţia vădit vulnerabilă a 
acestuia datorată unui handicap psihic sau 
fizic, unei situaţii dc dependenţă, unei stări dc 
incapacitate fizică sau psihică, precarităţii 
situaţiei sale economice sau sociale ori altei 
cauze;

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt 
comise în una din următoarele împrejurări:

a) fapta a fost comisă dc către un 
membru de familie al minorului sau de către o 
persoană care convieţuieşte cu minorul;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului 
sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de 
încredere sau de autoritate asupra minorului ori 
de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia datorată 
bolii, unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii 
de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică, precarităţii situaţiei sale economice 
sau sociale ori altei cauze; 

c)nemodificat

Circumstanţele agravante de la art. 
218’alin. (3) au fost corelate cu cele 
de la inf prevăzută la art. 219 si art 
219’ conform recomandărilor din
avizul CSM.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate dc voturi 
ale membrilor prezenţi

c) fapta a avut ca urmare vătămarea 
corporală sau a pus în pericol viaţa minorului 
în orice alt mod;

d) fapta a fost comisă în scopul 
producerii dc materiale pornografice;

c) fapta a fost săvârşită dc două sau mai 
multe persoane împreună;

f) fapta a fost săvârşită de către o 
persoană care a mai comis anterior o 
infracţiune contra libertăţii şi integrităţii 
sexuale asupra unui minor, o Infracţiune dc 
pornografic infantilă sau proxenetism asupra 
unui minor;

d) ncmodificat

c) nemodificat;

Q nemodificat;

g) fapta a fost comisă prin folosirea sau 
ameninţarea unei arme;

h) victimei i s-a administrat alcool sau 
orice substanţă care îi afectează 
discernământul sau controlul acţiunilor 
sale.maximul special al pedepsei se 

majorează cu 5 ani. maximul special al pedepsei se 
majorează cu 5 ani.

31. (4) Dacă faptele prevăzute la alin. (2) sunt 
comise în una din împrejurările prevăzute la

(4)Ncmodificat
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alin. (3) sau dacă făptuitorul a împlinit vârsta 
de 18 ani, maximul special al pedepsei se 
majorează cu 5 ani.

32. (5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 
18 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

(5) Nemodificat.

33. (6) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă între 
făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani. 
Diferenţa de vârstă nu se aplică, iar faptele 
prevăzute la alin. (1) se sancţionează dacă 
acestea au fost comise în una din 
împrejurările prevăzute la alin. (3) ori în 
schimbul unei remuneraţii, al unui folos 
material ori al unui avantaj în natură sau al 
promisiunii unor astfel de beneficii.

(6) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă între 
făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani.

Cfaviz CL

/nUiatori: doamnele senatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Bana

(7) Dispoziţiile alin. (6) nu se aplica daca 
faptele au fost comise în schimbul unei 
remuneraţii, al unui folos material ori al 
unui avantaj în natură sau al promisiunii 
unor astfel de beneficii.

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

34. (7) Dacă actele de agresiune sexuală au fost 
precedate sau urmate de săvârşirea actelor 
sexuale prevăzute în art. 218* alin. (1) - (4), 
fapta constituie viol.

(8) Nemodificat

35. (8) Tentativa Ia infracţiunile prevăzute în 
alin. (1) • (4) se pedepseşte."

9) Nemodificat

36. Art. 219^. Determinarea sau înlesnirea 
întreţinerii de acte sexuale sau de natură 
sexuală între minori

Art 2192 
Nemodificat

37. (1) Fapta persoanei care determină sau 
înlesneşte, în orice mod, întreţinerea unui 
raport sexual, a unui act sexual oral sau anal, 
precum şi a oricăror alte acte de penetrare 
vaginală sau anală între minori care nu au 
împlinit vârsta de 15 ani, se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută la alin. 218' alin. (1) - (4), 
după caz.

Nemodificat

38. (2) Fapta persoanei care determină sau 
înlesneşte, în orice mod, comiterea oricărui 
act de natură sexuală, altul decât cele 
prevăzute la alin. (1), între minori care nu au 
împlinit vârsta de 15 ani se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută la alin. 219' alin. (1) • (4) 
după caz._______________________________

Nemodificat
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39. (3) Se reţine doar săvârşirea faptei 
prevăzute la alin. (1), dacă este precedată sau 
urmată de fapta prevăzută Ia alin. (2).

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este 
precedată sau urmată de fapta prevăzută Ia 
alin. (2) se pedepseşte doar fapta prevăzută 
la alin. (1).

Cf aviz CL

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Bana

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

40. 8. Art. 220 - Actul sexual cu un minor se 
modifică si va avea următorul cuprins:

8. Articolul 220 se modifică si va avea 
următorul cuprins:
Actul sexual cu un minor

Actul sexual cu un minor "(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, 
precum şi orice alte acte de penetrare vaginală 
sau anală comise cu un minor cu vârsta între 15 
şi 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

Nemodificat
Art. 220. - (1) Raportul sexual, actul sexual 
oral sau anal, precum şi orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală comise cu un 
minor cu vârsta între 14 şi 16 ani se 
pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

41. (2) Fapta prevăzută la alin, fll săvârşită 
asupra unui minor care nu a împlinit vârsta 
de 14 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 
2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.
(3) Fapta prevăzută la alin, fll. comisă de 
un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 
18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 
la 9 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi dacă:

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un 
major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 9 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi dacă: 

a) minorul este membru de familie al majorului;

Nemodifîcat

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau 
acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de 
încredere sau de autoritate asupra minorului ori 
de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată 
unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau 
psihică, precarităţii situaţiei sale economice sau 
sociale ori altei cauze;

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de 

materiale pornografice.

a) minorul este membru de familie al 
majorului;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea,
făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia 
sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului ori de situaţia 
vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui 
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică ori altei cauze;

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice.

tratamentulpaza sau
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42. (4) Fapta prevăzută la alin. (1) se 
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când:

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) se pedepseşte cu 
închisoarea de la 4 la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci când: 
a] fapta a fost comisă de un membru de familie 

al minorului sau de o persoană care convieţuieşte 
cu acesta;

Nemodificat.

a) fapta a fost comisă de un membru de 
familie al minorului sau de o persoană care 
convieţuieşte cu acesta; b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 

educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau 
acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de 
încredere sau de autoritate asupra minorului ori 
de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată 
unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau 
psihică, precarităţii situaţiei sale economice sau 
sociale ori altei cauze;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea,
făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia 
sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului ori de situaţia 
vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui 
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică ori altei cauze;

tratamentulpaza sau

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice;

cj fapta a pus în pericol viaţa minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice;

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.

43. (5) Fapta prevăzută la alin. fZlse 
pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi 
atunci când:

a) fapta a fost comisă de uh membru de 
familie al minorului sau de o persoană care 
convieţuieşte cu acesta;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul 
făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia 
sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului ori de situaţia 
vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui 
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică ori altei cauze;

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3) lit. 
e) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă 
între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani. 
Diferenţa de vârstă nu se aplică, iar faptele 
prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3) lit. e) se 
sancţionează dacă acestea au fost comise în una 
din împrejurările prevăzute la alin. (2) ori în 
schimbul unei remuneraţii, al unui folos material 
ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii 
unor astfel de beneficii.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3) 
lit. e) nu se sancţionează dacă diferenţa de 
vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 
3 ani.

Cf aviz CL
Amendamentele de la alin. (4) si (5) 
transpun recomandările din avizul 
CSM (pct. 3)

(5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplica daca 
faptele au fost comise în schimbul unei 
remuneraţii, al unui folos material ori al 
unui avantaj în natură sau al promisiunii 
unor astfel de beneficii.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi
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c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice;

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.

(6) Faptele prevăzute la alin. flîsif21 
precum şi la alin. f41 lit. e) nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu 
depăşeşte 3 ani.
[7) Tentativa la infracţiunile prevăzute 
la alin, fll - £5} se pedepseşte.

44. [5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) 
- (3) se pedepseşte.

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. 
(1) - (33 se pedepseşte.

45. Coruperea sexuală a minorilor Cf aviz CL9. Art. 221 - Coruperea sexualâ a minorilor se 
modifică si va avea următorul cuprins;

9. Articolul 221 se modifică si va avea 
următorul cuprins:
Coruperea sexualâ a minorilor

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Art. 221.-
(1) Comiterea unui act de natură sexuală, 
altul decât cel prevăzut în art. 220. 
împotriva unui minor care nu a împlinit 
vârsta de 14 ani, precum şi determinarea 
minorului să suporte ori să efectueze un 
astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de 
la unu la 5 ani.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, 
atunci când:

a) fapta a fost comisă de un membru de 
familie al minorului sau de o persoană care 
convieţuieşte cu acesta;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea,
făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia 
sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului ori de situaţia 
vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui 
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică ori altei cauze;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii 
de materiale pornografice.

d) fapta a pus în pericol viaţa minorului.

Art. 221.- 
Nemodifîcat

(1) Comiterea de către un major a unui act de 
natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 
220, cu un minor cu vârsta între 15 şi 18 ani, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi dacă:

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

a) minorul este membru de familie al majorului; 
bjminorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, 

educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau 
acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de 
încredere sau de autoritate asupra minorului ori 
de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată 
unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau 
psihică, precarităţii situaţiei sale economice sau 
sociale ori altei cauze;

c] fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de 

materiale pornografice.

tratamentulpaza sau
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(2>) Fapta prevăzută la alin. fl1. comisă de 
un major cu un minor cu vârsta între 14 şl 
18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 
două luni la 3 ani şi interzicerea exercitării 
unor drepturi dacă:
a) minorul este membru de familie al 
majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea,
făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia 
sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului ori de situaţia 
vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui 
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de 
dependenţă, unei stări de incapacitate fizică 
sau psihică ori altei cauze;

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului:
d) a fost comisă în scopul producerii de 
materiale pornografice.

tratamentulpaza sau

46. (3) Actul sexual de orice natură săvârşit de 
un major în prezenţa unui minor care nu a 
împlinit vârsta de 14 ani se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă.

(2) Actul sexual de orice natură săvârşit de un 
major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 
vârsta de 15 ani se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Ncmodificat.

(4) Determinarea de către un major a unui 
minor caro nu a împlinit vârsta de 14 ani să 
asiste la comiterea unor acte cu caracter 
exhibiţionist ori la spectacole sau 
reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte 
sexuale de orice natură, precum şi punerea 
la dispoziţia acestuia de materiale cu 
caracter pornografic se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă.

47. (3) Determinarea de către un major a unui 
minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani să 
asiste la comiterea unor acte cu caracter 
exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în 
cadrul cărora se comit acte sexuale de orice 
natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia 
de materiale cu caracter pornografic se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau 
cu amendă.

Ncmodificat.

(5) Faptele prevăzute la alin. fl1 nu se 
sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu 
depăşeşte 3 ani.

48, (4) Fapta unui major de a incita un minor care nu 
a împlinit vârsta de 15 ani, prin mijloacele de 
transmitere la distanţă, prin intermediul 
comunicării electronice sau al reţelelor sociale, la 
comiterea oricărui act de natură sexuală asupra 
sa, asupra unei persoane sau împreună cu o 
persoană, inclusiv atunci când actul de natură 
sexuală nu este comis se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Nemodificat.
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49. (6) Tentativa la infracţiunile prevăzute 
la alin, ni. f21 si (2^^ se pedepseşte.

(5) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin. 
(1) se pedepseşte."

Nemodificat.

50. Racolarea minorilor în scopuri sexuale 10. Articolul 222 se modifică si va avea 
următorul cuprins:
Racolarea minorilor în scopuri sexuale

10. Art. 222 - Racolarea minorilor în scopuri 
sexuale se modifică si va avea următorul 
cuprins:

Art. 222. ■
(1) Fapta persoanei majore de a-i propune 
unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 
ani să se întâlnească, în scopul comiterii 
unui act dintre cele prevăzute în arfe 
aaOsauart. 374. inclusiv atunci când 
propunerea a fost făcută prin mijloacele de 
transmitere la distanţă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă.

Art. 222. - 
Nemodiflcat.Fapta persoanei majore de a-i propune unui 

minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se 
întâlnească, în scopul comiterii unui act sexual de 
orice natură sau în scopul comiterii unui act 
dintre cele prevăzute în art. 374, inclusiv atunci 
când propunerea a fost făcută prin mijloacele de 
transmitere la distanţă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Fapta persoanei majore de a-i propune 
unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 
ani să se întâlnească, în scopul comiterii 
unui act dintre cele prevăzute în art. 221. 
inclusiv atunci când propunerea a fost 
făcută prin mijloacele de transmitere la 
distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amendă.

51. Pornografia infantilă 11. La art. 374 Pornografia infantilă, după 
alin. (3^), se introduce un nou alineat, 
respectiv alin. (3^) cu următorul cuprins:

11. La articolul 374, după alineatul (3^), se 
introduce un nou alineat, alin. (3^) cu 
următorul cuprins:
Pornografia infantilă

Art. 374. -
(1) Producerea, deţinerea, procurarea, 
stocarea,
distribuirea, precum şi punerea la 
dispoziţie, în orice mod, de materiale 
pornografice cu minori se pedepsesc cu 
închisoarea de la un an la 5 ani.

(1^) Cu pedeapsa prevăzută la alin, fll se 
pedepseşte şi îndemnarea sau recrutarea 
unui minor în scopul participării lui în 
cadrul unul spectacol pornografic, 
obţinerea de foloase de pe urma unui astfel 
de spectacol în cadrul căruia participă 
minori sau exploatarea unui minor în orice 
alt fel pentru realizarea de spectacole 
pornografice.

(1^) Vizionarea de spectacole pornografice 
în cadrul cărora participă minori se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau cu amendă.

[3^3 Fapta unui major de a solicita unui 
minor să înregistreze, să producă, să 
distribuie, să expună sau să transmită prin 
orice mijloace, inclusiv prin mijloace de 
comunicaţii electronice sau pe reţele sociale, 
imagini, videoclipuri sau alte materiale 
pornografice care îl prezintă pe minorul 
respectiv având un comportament sexual 
explicit se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani.”

expunerea. promovarea.

Art. 374. -
(32) Nemodificat.
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(2) Dacă faptele prevăzute în alin, filau 
fost săvârşite printr-un sistem informatic 
sau alt mijloc de stocare a datelor 
informatice, pedeapsa este închisoarea de la 
2 la 7 ani.

(3) Accesarea, fără drept, de materiale 
pornografice cu minori, prin intermediul 
sistemelor informatice sau altor mijloace de 
comunicaţii electronice, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 
amendă.

(3‘) Dacă faptele prevăzute la alin. 
fl1. fin, fl^l si f21 au fost săvârşite în 
următoarele împrejurări:

a) de către un membru de familie sau de 
către o persoană care convieţuieşte cu 
victima;

b) de către o persoană în a cărei îngrijire, 
ocrotire, educare, pază sau tratament se afla 
minorul sau de o persoană care a abuzat de 
poziţia sa recunoscută de încredere sau de 
autoritate asupra minorului;

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 unul minor, limitele 
speciale ale pedepselor se majorează cu o 
treime.

(4) Prin materiale pornografice cu minori 
se înţelege orice material care prezintă un 
minor ori o persoană majoră drept un 
minor, având un comportament sexual 
explicit sau care, deşi nu prezintă' o 
persoană reală, simulează, în mod credibil, 
un minor având un astfel de comportament, 
precum şi orice reprezentare a organelor 
genitale ale unui copil cu scop sexual.

(4*) Prin spectacol pornografic se înţelege 
expunerea în direct adresată unui public, 
inclusiv prin tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiilor, a unui copil implicat într-un
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comportament sexual explicit ori a 
organelor genitale ale unui copil, cu scop 
sexual.

(5) Tentativa se pedepseşte.

52. Incestul Introducere denumire marginala 
Cf aviz CL

12. Articolul 377 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
„(1) Raportul sexual consimţit, săvârşit între 
rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se 
pedepseşte cu închisoarea de Ia un an la 5 ani.

12. Articolul 377 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Incestul
Art.377.-
Nemodificat.

Art. 377.
săvârşit între rude în linie directă sau între 
fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea 
de Ia un an la 5 ani.

Raportul sexual consimţit.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

53, (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează actul 
sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte 
de penetrare vaginală sau anală săvârşite în 
condiţiile alin. (1)."

Nemodificat.

54. Articolul II: Legea nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

Art. II. Legea nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

Cf aviz CL
Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

55. Art. 81.-
în cadrul procesului penal, persoana 
vătămată are următoarele drepturi;

1. La alin. (1) al articolului 81, după litera a) 
se introduce o nouă literă, respectiv lit. a>) cu 
următorul cuprins:

1. La articolul 81 alineatul (1), după litera a) 
se introduce o nouă literă, respectiv lit. a^) cu 
următorul cuprins:
“aj^ dreptul de a fi informată cu celeritate 
despre imprejurarea că persoana aflată in 
arest, urmărită penal sau condamnată 
pentru infracţiunea care o afecteaza este 
eliberata sau a evadat din detenţie, precum 
si cu privire la orice măsuri relevante 
adoptate pentru protecţia sa în caz de 
eliberare sau evadare a autorului 
infracţiunii;”

Cf aviz CL

a] dreptul de a fi informată cu privire la 
drepturile sale;

"ap dreptul de a fi informată cu privire la 
orice măsuri relevante adoptate pentru 
protecţia sa in caz de eliberare sau evadare a 
autorului infracţiunii;”

Amendament de transpunere a art.
Directiva 

2012/29/UE de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, 
sprijinirea si protecţia victimelor 
criminalităţii si de inlocuire a 
Deciziei cadru 2001/220/jAI a 
Consiliului

6 alin. (5) din

b) dreptul de a propune administrarea de 
probe de către organele judiciare, de a ridica 
excepţii şi de a pune concluzii;

c) dreptul de a formula orice alte cereri ce 
ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;

d) dreptul de a fi informată, într-un termen 
rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi 
penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de 
a indica o adresă pe teritoriul României, o

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Motivare/PrecizareAmendamente admise

adresă de poştă electronică sau mesagerie 
electronică, la care aceste informaţii să îi fie 
comunicate;

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

e) dreptul de a consulta dosarul, în 
condiţiile legii;

f] dreptul de a fi ascultată;

g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, 
martorilor şi experţilor;

g’] dreptul de a beneficia în mod gratuit de 
un interpret atunci când nu înţelege, nu se 
exprimă bine sau nu poate comunica în 
limba română. în cazurile urgente se pot 
folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă 
se apreciază că acest lucru este necesar şi că 
nu împiedică exercitarea drepturilor 
persoanei vătămate;

g^) dreptul de a i se comunica traducerea 
într-o limbă pe care o înţelege a oricărei 
soluţii de netrimitere în judecată, atunci 
când nu înţelege limba română;

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau 
reprezentată;

i) dreptul de a apela la un mediator, în 
cazurile permise de lege;

j) alte drepturi prevăzute de lege.
56. ART.93 La articolul 93, alineatul (4) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:
Amendament de corelare cu art. 
111 alin. (7)Asistenţa juridică a persoanei 

vătămate, a părţii civile şi a părţii 
responsabile ciWlmente (4) Asistenţa juridică este obligatorie când 

persoana vătămată sau partea civilă este o 
persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu 
capacitate de exerciţiu restrânsă sau când 
persoana vătămată sau partea civilă este 
victima uneia dintre infracţiunile prevăzute 
de art. 197. 199. 208-211, 213, 218 - 223 si 
374 din Codul penal.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

(4) Asistenţa juridică este obligatorie când 
persoana vătămată sau partea civilă este o 
persoană lipsită de capacitate de exerciţiu 
ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Adoptat cu unanimitate de voturi 

ale membrilor prezenţi

57. 2. La art. 111, alineatul (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

2. La articolul 111, alineatele (6), (7) şi (8) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:



Nr.crt. Text lege in vigoare Motivare/PrecizareText propunere legislativă Amendamente admise

Ncmodificat
„(6) în cazul persoanelor vătămate pentru care a 
fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor 
nevoi specifice de protecţie, organul judiciar 
dispune una sau mai multe dintre următoarele 
măsuri fără a aduce atingere bunei desfăşurări a 
procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:

(6) în cazul persoanelor vătămate pentru 
care a fost stabilită în condiţiile legii 
existenţa unor nevoi specifice de protecţie, 
organul judiciar poate dispune una sau mai 
multe dintre următoarele măsuri, atunci 
când este posibil şi când acesta apreciază că 
nu se aduce atingere bunei desfăşurări a 
procesului ori drepturilor şi intereselor 
părţilor:.
a) audierea acestora în incinte concepute 
sau adaptate acestui scop;
b) audierea acestora prin intermediul sau în 
prezenţa unui psiholog sau a altui specialist 
în consilierea victimelor;
c) audierea acestora, cât şi eventuala lor 
reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, 
dacă acest lucru este posibil şi dacă organul 
judiciar apreciază că aceasta nu aduce 
atingere bunei desfăşurări a procesului ori 
drepturilor şi intereselor părţilor.

a) audierea acestora în incinte concepute sau 
adaptate acestui scop:
b) audierea acestora prin intermediul sau în 
prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în 
consilierea victimelor;

c) audierea acestora, cât şi eventuala lor 
reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă 
acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar 
apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei 
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi 
intereselor părţilor.
c)‘ audierea acestora prin vidcoconferinţă 
sau alte mijloace tehnice de comunicare Ia 
locul unde bcnefîciază de măsura de protecţie 
a cazării temporare."

d) audierea acestora prin vidcoconferinţă sau 
alte mijloace tehnice de comunicare la locul 
unde beneficiază de măsura de protecţie ' a 
cazării temporare."
După alin. 6 se introduce un nou alin, alin. 6^, 
cu următorul cuprins:
(6^) Daca luarea masurilor prevăzute la alin. 
(6) nu este posibila fara a aduce atingere 
bunei desfăşurări a procesului ori 
drepturilor şi intereselor părţilor, organul 
judiciar poate dispune alte masuri numai cu 
acordul avocatului şi cu avizul psihologului 
sau al altui specialist în consilierea 
victimelor.

58. (7] Audierea si după caz, reaudierea de către 
organele de cercetare penală a persoanelor 
vătămate care au fost victime ale infracţiunii 
de violenţă în familie, prevăzute de art. 199 
din Codul penal, ale infracţiunii de rele

Amendament de corelare cu 
modificările intervenite anterior 
asupra infracţiunilor de referinţa.

(7) Audierea de către organele de 
cercetare penală a persoanelor vătămate 
care au fost victime ale infracţiunii de



Nr.crt. Text lege In vigoare Motivare/PrecizareText propunere legislativă Amendamente admise

violenţă în familie, prevăzută de art 199 din 
Codul pena), ale infracţiunilor de viol, 
agresiune sexuală, act sexual cu un minor şi 
corupere sexuală a minorilor, prevăzute la 
art. 218
infracţiunii de rele tratamente aplicate 
minorului, prevăzută la art. 197 din Codul 
penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din 
Codul penal, şi hărţuire sexuală, prevăzută 
de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte 
cazuri în care, din cauza împrejurărilor 
comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca 
fiind necesar, se efectuează numai de către 
o persoană de acelaşi sex cu persoana 
vătămată,
cazului când organul-judiciar-apreciazâ că

Practica organelor judiciare 
evidenţiază folosirea abuziva a 
criteriului „la cererea" persoanei 
vatamate, in realitate aceasta 
nefiind informata cu privire la 
posibilitata formulării cererii, 
neexistand niciodată si pierzând 
dreptul de a fi audiata de o 
persoana de acelaşi sex

tratamente aplicate minorului, prevăzute la 
art 197 din Codul penal, ale infracţiunilor de 
hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul 
penal şi hărţuire sexuală, prevăzută dc art 
223 din Codul penal, ale infracţiunilor de 
viol, viol savarsit asupra unui minor, 
agresiune sexuală, agresiune sexuala 
savarsita asupra unui minor, act sexual cu un 
minor, determinare sau înlesnire a 
întreţinerii de acte sexuale sau de natură 
sexuală între minori, corupere sexuală a 
minorilor si racolarea minorilor in scopuri 
sexuale, prevăzute la art. 218 • 222 din Codul 
penal, ale infracţiunilor dc sclavie, trafic dc 
persoane, trafic de minori, proxenetism si 
pornografie infantila prevăzute la art. 209- 
211, art213 si art 374 din Codul penal 
hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul 
penal, şi hărţuire sexuală, prevăzută de art. 
223 din Codul penal, precum şi în alte cazuri în 
care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, 
acest lucru se apreciază ca fiind nece.sar, se 
efectuează numai de către o persoană de 
acelaşi sex cu persoana vătămată. Dacă acest 
lucru nu este posibil fara a aduce atingere bunei 
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi 
intereselor părţilor, audierea acestor persoane 
vătămate şi după caz reaudierea lor poate fi 
realizată de o persoană care nu e de acelaşi sex 
cu persoana vătămată, cu acordul avocatului şi 
avizul psihologului sau al altui specialist în 
consilierea victimelor.

221 din Codul pena), ale

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Bana

4a, ou-exeepţia
Adoptat cu unanimitate dc voturi 
ale membrilor prezenţi

părţilor.

59. Se elimina partea dispozitiva a 
pct. 3, ca urmare a comasării, cf 
aviz CL

„(8) Dacă persoana vătămată este minor, 
înregistrarea audierii acesteia prin mijloace 
tehnice audiovideo este obligatorie în toate 
cazurile. Atunci când înregistrarea video nu este 
posibilă, înregistrarea se realizează în toate 
cazurile prin mijloace tehnice audio.,.

avea următonri-cuprinst 
„(8) Dacă persoana vătămată este minor, 
înregistrarea audierii acesteia prin mijloace 
tehnice audiovideo este obligatorie în toate 
cazurile. Atunci când înregistrarea video nu este 
posibilă, înregistrarea se realizează în toate 
cazurile prin mijloace tehnice audio.

(8) Dacă persoana vătămată este minor, 
înregistrarea audierii acesteia prin mijloace 
tehnice audio sau audiovideo este 
obligatorie în toate cazurile. Atunci când 
înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se 
consemnează în declaraţia persoanei 
vătămate, cu indicarea concretă a motivului 
pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

60. 4. La art. 113, alineatul (1) se modifică si va 
avea următorul cuprins:
„ (1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege referitoare la statutul de

3.La articolul 113, alineatul (1) se modifică si 
va avea următorul cuprins:

Renumerotare cf aviz CL
Art,113.
(1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege referitoare la statutul de



Nr.crt. Text lege in vigoare Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/Precizare

martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru 
protecţia vieţii private sau a demnităţii, 
organul de urmărire penală poate dispune 
faţă de persoana vătămată ori faţă de partea 
civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 
124-130. care se aplică în mod 
corespunzător.

martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru 
protecţia vieţii private sau a demnităţii, precum 
şi în cazul eliberării sau evadării autorului 
infracţiunii, organul de urmărire penală dispune 
faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă 
măsurile de protecţie prevăzute la art. 124-130, 
care se aplică în mod corespunzător.

Amendament pt clarificarea normei
- astfel cum recomanda CSM in aviz
- pct. 6

(1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege referitoare la statutul de 
martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru 
protecţia vieţii private sau a demnităţii sau în 
cazul in care eliberarea sau evadarea 
autorului infracţiunii poate pune in pericol 
viata privata sau demnitatea persoanei 
vatamate, a pârtii civile ori a martorului 
ameninţat sau vulnerabil sau poate cauza 
acestora un prejudiciu, indiferent de natura 
si intinderea acestuia, organul de urmărire 
penală dispune faţă de persoana vătămată ori 
faţă de partea civilă măsurile de protecţie 
prevăzute la art. 124-130, care se aplică în mod 
corespunzător.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

61. Expertiza medico-legală psihiatrică 5. La art. 184, alineatul (1) se modifică si va 
avea următorul cuprins:
(1) în cazul infracţiunilor comise de minorii cu 
vârsta între 13 şi 18 ani, în cazul uciderii sau 
vătămării copilului nou-născut ori a fătului de 
către mamă, precum şi atunci când organul de 
urmărire penală sau instanţa are o îndoială 
asupra discernământului suspectului ori 
inculpatului în momentul săvârşirii infracţiunii 
ce face obiectul acuzaţiei, se dispune efectuarea 
unei expertize medico-legale psihiatrice, 
stabilindu-se totodată termenul de prezentare în 
vederea examinării.

Punctul 5 se elimina. Cf aviz CL: minorul care nu a 
implinit varsta de 14 ani nu 
răspunde penal.Art. 184. -

(1) în cazul infracţiunilor comise de minorii 
cu vârsta între 14 şi 16 ani, în cazul uciderii 
sau vătămării copilului nou-născut ori a 
fătului de către mamă, precum şi atunci 
când organul de urmărire penală sau 

o îndoială asupra 
suspectului 

inculpatului în momentul săvârşirii 
infracţiunii ce face obiectul acuzaţiei, se 
dispune efectuarea unei expertize medico- 
legale psihiatrice, stabilindu-se totodată 
termenul de prezentare în vederea 
examinării.

Aviz CSM

Se recomanda eliminarea.

instanţa are 
discernământului ori

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

62. 6. La art. 281 alin. (1), litera f) se modifică si 
va avea următorul cuprins:
f) asistarea de către avocat a suspectului şl a 
persoanei vătămate, respectiv a inculpatului şi 
a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este 
obligatorie.

4. La articolul 281 alineatul (1), litera f) se 
modifică si va avea următorul cuprins:
Nemodifîcat.

Renumerotare ca 
eliminării punctelor

urmare a
Art. 281. -
(1) Determină întotdeauna aplicarea 
nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 

Corghiu, Laura Moagher şi Claudia 
BanuQ asistarea de către avocat a suspectului sau 

a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, 
atunci când asistenţa este obligatorie. Adoptat cu unanimitate de voturi 

ale membrilor prezenţi
63. Publicitatea şedinţei de judecată 7. La art. 352, după alineatul (3) se introduce 

un nou alineat, respectiv—alin. (3^) cu 
următorul cuprins:

5. La articolul 352, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. (3^) cu 
următorul cuprins:

Renumerotare ca 
eliminării punctelor.

urmare a

Art. 352.-
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(1) Şedinţa de judecată este publică, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu 
nu este publică.
(2) Nu pot asista la şedinţa de judecată 
minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în 
care aceştia au calitatea de părţi sau 
martori, precum şi persoanele înarmate, cu 
excepţia personalului care asigură paza şi 
ordinea.
(3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar 
putea aduce atingere unor interese de stat, 
moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei 
persoane, intereselor minorilor sau ale 
justiţiei, instanţa, la cererea procurorului, a 
părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă 
nepublică pentru tot cursul sau pentru o 
anumită parte a judecării cauzei.

(3)1 Din oficiu sau la solicitarea expresă a 
persoanei vătămate sau a procurorului, 
şedinţa de judecată este declarată nepublică 
pentru tot cursul său dacă persoana vătămată 
este minoră şi este victima uneia dintre 
infracţiunile prevăzute de art. 197, art. 199, 
art. 208- 209, art. 211, art 218-221 şi art 223 
din Codul penal.

(3)> Din oficiu sau ia solicitarea expresă a 
persoanei vătămate sau a procurorului, şedinţa 
de judecată este declarată nepublică pentru tot 
cursul său dacă persoana vătămată este minoră 
şi este victima uneia dintre infracţiunile 
prevăzute la art. 197,199, 208, 209,211, 218- 
221 şi 223 din Codul penal.

Cfaviz CL

Iniţiatori: doamnele senatoareAlina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenţi

64. Participarea persoanei vătămate şi a 
altor subiecţi procesuali la judecată şi 

drepturile acestora

8. La art. 366, după alineatul (3), se introduc 
patru noi alineate, respectiv alin. (3‘) - (3*) cu 
următorul cuprins:
(3') Cauzele cu persoane vătămate minore, 
victime ale uneia dintre infracţiunile prevăzute 
de art. 197, art. 199, art. 208- 209, arL 211, art. 
218-221 şi art. 223 din Codul penal, se judecă de 
urgenţă şi cu precădere, în condiţiile art. 355.

6. După articolul 355 se introduce un nou 
articol, art. 355’, cu următorul cuprins: 
Judecata de urgenţă în cauzele cu persoane 
vătămate minore 
Art. 3551
Cauzele cu persoane vătămate minore, victime 
ale uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 
197, 199, 208, 209, 211, 218-221 şi 223 din 
Codul penal, se judecă de urgenţă şi cu 
precădere, în condiţiile art. 355.

Renumerotare ca urmare a 
eliminării punctelor.

Art. 366.
(1) Persoana vătămată poate fi 
reprezentată de avocat.
(2) Persoana vătămată poate formula 
cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în 
latura penală a cauzei.
(3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse 
confiscării pot fi reprezentate de avocat şi 
pot formula cereri, ridica excepţii şi pune 
concluzii cu privire la măsura confiscării.

Cfaviz CL

Punctul 8 se elimina din proiect

Iniţiatori: doamnele senatoareAlina 
Gorghiu, Laura Moagher şi Claudia 
Banu

Adoptat cu unanimitate dc voturi 
ale membrilor prezenţi

65. Cfaviz CL
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Desfăşurarea judecăţii 7. La articolul 509, după alineatul 5, se 
introduce trei noi alineate, alin. 6- 8 cu 
următorul cuprins:Alt. 509. -

(1) Cauzele cu inculpaţi minori se judecă de 
urgenţă şi cu precădere.
(2) Şedinţa de judecată este nepublică. Cu 
încuviinţarea instanţei, la desfăşurarea 
judecăţii pot asista, în afară de persoanele 
arătate la art. 508. şi alte persoane.
(3) Când inculpatul este minor cu vârsta 
mai mică de 16 ani, instanţa, dacă apreciază 
că administrarea anumitor probe poate 
avea o influenţă negativă asupra sa, poate 
dispune îndepărtarea lui din şedinţă. în 
aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi temporar 
din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, 
curatorul ori persoana în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află temporar 
minorul.
(4) La rechemarea în sală a persoanelor 
prevăzute
completului Ic aduce la cunoştinţă actele 
esenţiale efectuate în lipsa lor.
(5) Ascultarea minorului va avea loc o 
singură dată, iar reascultarea sa va fi admisă 
de judecător doar în cazuri temeinic 
justificate.

Iniţiatori: doamnele senatoare Alina 
Gorghiu, Laura Moagher şl Claudia 
Banu(6) Când persoana vătămată este minor cu 

vârsta mai mică de 15 ani, victimă 
infracţiunilor prevăzute la art. 197, 199, 208- 
209, 211, 218-221 şi 223 din Codul penal, 
instanţa, dacă apreciază că administrarea 
anumitor probe poate avea o influenţă negativă 
asupra sa, va dispune îndepărtarea minorului 
din şedinţă. în aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi 
temporar din sala de judecată şi părinţii ori 
tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 
în supravegherea căreia se află temporar 
minorul.
(7) La rechemarea în sală a persoanelor 
prevăzute la alin. (6) preşedintele completului 
le aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate 
în lipsa lor.
(8) în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 197, 
199, art. 208,209,211,218-221 şi 223 din Codul 
penal, instanţa de judecată pune la dispoziţia 
părţilor înregistrarea audiovideo sau audio 
obţinută în condiţiile art 111, alin. (8). Instanţa 
audiază persoana vătămătâ doar în cazuri 
temeinic justificate.

(3^) Când persoana vătămată este minor cu 
vârsta mai mică de 15 ani, victimă a 
infracţiunilor prevăzute de art. 197, art. 199, 
art. 208- 209, art. 211, art. 218-221 şi art 223 
din Codul penal, instanţa, dacă apreciază că 
administrarea anumitor probe poate avea o 
influenţă negativă asupra sa, va dispune 
îndepărtarea minorului din şedinţă. în 
aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi temporar 
din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, 
curatorul ori persoana în îngrijirea sau în 
supravegherea căreia se află temporar 
minorul.
(3^) La rechemarea în sală a persoanelor 
prevăzute la alin. (3^) preşedintele 
completului le aduce la cunoştinţă actele 
esenţiale efectuate în lipsa lor.
(3*) în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 
197, art. 199, art. 208- 209, art. 211, art. 218- 
221 şi art 223 din Codul penal, instanţa de 
judecată pune la dispoziţia părţilor 
înregistrarea audiovideo sau audio obţinută 
în condiţiile art 111, alin. (8). Instanţa 
audiază persoana vătămătă doar în cazuri 
temeinic justificate.
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la alin. (31 preşedintele


