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LEGE 

pentru modificarea și completarea legii nr. 286/2009 privind Codul penal  

și a legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Articolul I 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: 

1. Articolul 220 se modifică şi se completează și va avea următorul cuprins: 

„(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. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(3) Fapta prevăzută în 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; 



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 

deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei 

situaţii de dependenţă; 

c)fapta a pus în pericol viaţa minorului; 

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

(4)Fapta prevăzută în alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi, atunci când: 

a)minorul este membru de familie; 

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; 

c)fapta a pus în pericol viaţa minorului; 

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

e) dacă diferenţa de vârstă depăşeşte 5 ani. 

(5) Fapta prevăzută în alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 4 la 11 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi dacă diferenţa de vârstă depăşeşte 5 ani. 

(6) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu 

depăşeşte 2 ani. 

(7)Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(5) se pedepseşte.” 

 

2. Articolul 221 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui 

minor care nu a împlinit vârsta de 16 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 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: 

a)minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; 

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

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

d)fapta a pus în pericol viaţa minorului. 

(3)Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 

vârsta de 16 ani se pedepseşte cu închisoare de la un an la 4 ani sau cu amendă. 



(4)Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 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 un an la 4 ani sau cu amendă. 

(5)Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 2 ani. 

(6)Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

 

3. Articolul 222 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„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 art. 220 sau art. 221, inclusiv 

atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu 

închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă.” 

 

Articolul II Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea 

rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a 

cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale 

prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, de efectuare de 

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

infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al 

materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea 

persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de 

alte valori, şantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale,  lipsire de 

libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o 

infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de 

comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 

ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere 

a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor 



împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară 

pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică." 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale 

art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată 

 

Preşedintele Camerei Deputaților,                                        Preşedintele Senatului, 
 

Ion-Marcel Ciolacu      Teodor-Viorel Meleșcanu 

 

 

 

 

 

 

 


