Adresa nr. 1/12.09.2022

Poziția Platformei ProTECT cu privire la
Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.286/2009 privind
Codul Penal, înregistrată la Camera Deputaților sub nr PL-x. nr 457/2022

Referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.286/2009
privind Codul Penal înregistrată la Camera Deputaților sub numărul PL-x. nr 457/2022, membrii
Platformei ProTECT formulează următoarele mențiuni:
1.

1

Propunem în continuare și susținem stabilirea vârstei minime de consimțământ
de 16 ani, orice act sexual cu un minor sub această vârstă fiind încadrat la
infracțiunea de Viol săvârșit asupra unui minor, și adaptarea celorlalte infracțiuni
împotriva integrității și libertății sexuale a minorilor cu pragul de vârstă de 16 ani
potrivit amendamentelor din tabelul comparativ atașat.
Considerăm că stabilirea vârstei de 16 ani ca vârstă minimă pentru exprimarea unui
consimțământ valabil la acte sexuale instituie o mai bună protecție a minorilor expuși
la începerea timpurie a vieții sexuale. Conform legislației în vigoare în materie civilă,
minorii de 16 ani au capacitate de exercițiu restrânsă și asupra lor, în materia penală,
este instituită prezumția lipsei de discernământ (absolută până la 14 ani, și relativă de
la 14-16 ani) tocmai din considerentele ce țin de dezvoltarea psihologică și fiziologică a
acestora până la acest prag de 16 ani. Susținem ideea că minorii sub 16 ani sunt lipsiți
de discernământ și de abilitatea de a exprima un consimțământ valabil la acte sexuale,
astfel încât urmărim ca în practica judiciară orice act sexual cu un minor sub vârsta de
16 ani să fie încadrat la infracțiunea de viol, și nu act sexual cu minor bazată pe
consimțământul minorului; România a fost condamnată de CEDO în mai multe
cazuri, (cel mai cunoscut fiind cazul M.G.C. contra României1), datorită jurisprudenței
naționale care persistă într-o interpretare a legislației favorabilă agresorilor sexuali.
Reiterăm importanța stabilirii concrete a vârstei de 16 ani ca vârsta minimă la care
un minor poate consimți la acte sexuale cu un major, din perspectiva unei corecte
încadrări juridice a infracțiunii, pentru a evita ambiguitățile din lege care duc de
multe ori la încadrarea faptei ca act sexual cu minor în loc de viol. În
același timp, propunem o definire mai clară a ceea ce reprezintă consimțământul
valabil al minorului în cazul infracțiunilor împotriva integrității sexuale, ținând cont
de faptul că în raportul CSM2 și în practica judiciară sunt opinii care consideră
consimțământul valabil dacă făptuitorul (agresorul) nu și-a dat seama la momentul
actului de starea de vulnerabilitate sau chiar de sănătatea mintală a victimei cu
dizabilități mintale.

European Court of Human Rights, Case of M.G.C. v. ROMANIA, accesat la data de 28.10.2021
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161380%22]}
2
Raportul privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea
cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore, accesat la data de 28.10.2021 la
http://www.inspectiajudiciara.ro/Raportul-privind-practica-instantelor-de-judecata-si-a-parchetelor-de-pe-langa-acestea-in-in
vestigarea-si-solutionarea-cauzelor-privind-infractiuni-la-viata-sexuala-cu-victime-minore_2021-07-28.pdf

Luând în considerare interesul superior al minorilor, propunem ca valabilitatea
consimțământului să fie dată de starea de fapt a minorului, stabilită printr-o evaluare
psihologică (și unde este cazul, chiar de o evaluare psihiatrică), și nu de
interpretarea/înțelegerea agresorului în momentul agresiunii. Conform legislației în
vigoare, aprecierea valabilității consimțământului victimei minore este atributul
exclusiv al organului judiciar, însă considerăm absolut esențial și necesar, pentru o
corectă încadrare juridică, a se stabili dacă victima minoră a înțeles semnificația
actului sexual și a tuturor consecințelor pe care acesta le implică pentru persoana sa și
evoluția ei fizică și morală, iar cea mai bună metodă pentru a stabili acest lucru o
considerăm a fi o evaluare psihologică.
2. Semnalăm câteva omisiuni importante în modificările propuse:
a. La Viol, art. 218 alin. (3) pct. c „victima este un minor” din varianta
actuală trebuie să rămână, cu mențiunea că ar fi un minor cu vârsta de peste 16
ani - deoarece art. 218^1 acoperă minorii sub 16 ani. În varianta propusă, cu
abrogarea alin c, nu mai constituie variantă agravantă violul unui minor de 16
sau 17 ani de către un major.
b. Sub același raționament, în cazul Agresiunii Sexuale, art. 219 alin. (2) lit. c
„victima este minor” ar trebui să rămână, cu mențiunea „minor cu vârsta
între 16-18 ani”. În varianta propusă, cu abrogarea alin c, nu mai constituie
variantă agravantă agresiunea sexuală asupra unui minor de 16 sau 17 ani de
către un major.
c. Modificările de la Art. 221 - Coruperea Sexuală a minorilor par eronate,
întrucât elimină coruperea sexuală a minorilor cu vârsta sub 15 ani.
Considerăm esențială corectarea acestui articol, deoarece faptele penale care
intră sub incidența acestei infracțiuni nu sunt acoperite de alte articole din
legea penală.
3. Pentru a facilita încadrarea infracțiunii de Pornografie infantilă pe lista de
infracțiuni imprescriptibile din art. 153 alin. 2, lit. c din Codul Penal, propunem
reîncadrarea juridică a acesteia de la Titlul VIII, Capitolul I, infracțiuni contra
ordinii și liniștii publice, la Titlul I, Capitolul VIII, infracțiuni contra
integrității și libertății sexuale. Astfel, propunem crearea unui articol
nou, 221^1 , denumit Materiale de abuz sexual asupra copiilor.
Din analiza considerentelor Directivei 2011/92/UE, concluzionăm că legiuitorul
european consideră pornografia infantilă o formă extrem de gravă de abuz asupra
unui copil, o violare gravă a drepturilor sale fundamentale, în special fiind vorba
despre drepturile copiilor la protecția și îngrijirea necesare pentru bunăstarea lor.
Având în vedere prevederile preambulului Convenției de la Lanzarote și a Directivei
2011/92/UE, concluzionăm că valoarea socială ocrotită prin infrațiunea de
pornografie infantilă, este dreptul la imagine, libertatea sexuală,
sănătatea și buna dezvoltare psihosocială a fiecărui copil în parte3, iar nu
statul ori minorii priviți ca un colectiv.
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Considerentul nr. 1 al Directivei 2011/92/UE

S-a arătat în doctrină și că „urmarea imediată a infracțiunii de pornografie infantilă
este crearea unei stări de pericol pentru integritatea fizică, psihică și sexuală a
minorilor. Având în vedere că urmarea imediată a unei infracțiuni a fost definită ca
fiind „vătămarea adusă valorii sociale ocrotite”, nu putem să nu concluzionăm în
sensul că, și din această perspectivă, valoarea socială ocrotită prin incriminarea
pornografiei infantile este reprezentată de dreptul la imagine, libertatea sexuală,
sănătatea și buna dezvoltare psihosocială a fiecărui minor în parte, creșterea
armonioasă a fiecăruia în parte fiind afectată prin apariția sa într-un material
pornografic ori într-un spectacol pornografic”4, susținem ca justificată
reîncadrarea juridică a infracțiunii de pornografie infantilă în capitolul
ce include infracțiunile împotriva libertății și integrității sexuale, dar și
redenumirea acestei infracțiuni ca „materiale de abuz sexual asupra
copiilor”.

Pentru toate aceste considerente, membrii Platformei ProTECT solicită includerea
amendamentelor din tabelul atașat în propunerea legislativă și adoptarea acesteia luând în
considerare și corectând omisiunile existente în propunere, dar și modificările necesare pentru a
reflecta vârsta de consimțământ de 16 ani și corecta încadrare a infracțiunii de pornografie infantilă
în capitolul ce include infracțiunile împotriva libertății și integrității sexuale, totodată redenumind
această infracțiune ca „materiale de abuz sexual asupra copiilor”.
ProTECT este o coaliție a organizațiilor specializate care luptă împotriva traficului de persoane și
pentru protejarea drepturilor victimelor și supraviețuitorilor, care reunește în acest moment
douăzeci și două dintre cele mai active organizații neguvernamentale din domeniu.
În numele ProTECT,
Loredana Urzică Mirea

Amendamente - Lege Consimțământ
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Lucaciu Diana, ”Scurte considerații cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă în varianta prevăzută de art. 374 alin.
11 Cod penal”, Revista Juridică Penalmente Relevant nr. 2/2021, accesat online la
https://www.revista.penalmente.ro/wp-content/uploads/2021/11/2L.pdf

Nr
crt

Art.
Lege

Text în vigoare

1

Art.
153
alin 2
lit c
NCP

c) infracțiunilor prevăzute la art.
209-211, art. 213, art. 218-220 și
art. 282;

Propunere Proiect de lege
PLX 457/2022
c) infracţiunilor prevăzute de
art.209 - 211, art. 213, art.
218-220, art. 282 şi art. 374.

Observații eLiberare / Platforma
ProTECT
Art. 153 alin 2 lit c se va modifica astfel:
- c) infracţiunilor prevăzute de art.209 211, art. 213, art. 218-220, art. 282 şi
art. 221^1.
Pornografia infantilă astfel cum este
acum încadrată în Codul Penal nu a
putut fi inclusă în lista de infracțiuni
imprescriptibile deoarece este
încadrată la Titlul VIII, Capitolul I,
infracțiuni contra ordinii și liniștii
publice.
Pentru a putea să fie inclusă în art.
153 alin 2 lit c, propunem
re-încadrarea infracțiunii la capitolul
VIII, din Titlul I Partea Specială a
Codului Penal, la infracțiuni contra
integrității și libertății sexuale prin
crearea unui articol nou, 221^1 Materiale de abuz sexual asupra
copiilor.
Propunerea de modificare se afla mai
jos la randul 11 și propunerea de
abrogare a actualului art.374 la rândul
13.
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Art.
154
alin (4)
NCP

(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

„(4) în cazul infracţiunilor de trafic
şi exploatare a persoanelor
vulnerabile şi al infracţiunilor
contra libertăţii şi integrităţii
sexuale, altele decât cele prevăzute
Ia 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.”

înainte de împlinirea majoratului,
termenul de prescripţie începe să
curgă de la data decesului.
3

Art.
216^1
NCP

Articolul 216^1
Folosirea prostituției infantile
Întreținerea oricărui act de natură
sexuală cu un minor care practică
prostituția se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă, dacă fapta nu
constituie o infracțiune mai
gravă.

Articolul 216^1 Folosirea
prostituţiei infantile se modifică şi
va avea următorul cuprins:
" întreţinerea oricărui act de natura
sexuală cu un minor care practică
prostituţia se pedepseşte
cu închisoare de Ia 6 luni la 3 ani,
dacă fapta nu constituie o
infracţiune mai gravă."
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Art.
218
NCP

Articolul 218
Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual
oral sau anal cu o persoană,
săvârșit prin constrângere,
punere în imposibilitate de a se
apăra ori de a-și exprima voința
sau profitând de această stare, se
pedepsește cu închisoarea de la
5 la 10 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se
sancționează orice alte acte de
penetrare vaginală sau anală
comise în condițiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de
la 7 la 12 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când:
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 conviețuiește 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 viața victimei în orice alt
mod;

Articolul 218
Violul
(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.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se
sancţionează orice alte acte de
penetrare vaginală sau anală
comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de
la 7 la 12 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când:
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;
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.

-

Aici la alin (3) pct. C (victima este un
minor) din varianta actuală trebuie să
rămână, cu mențiunea că ar fi un
minor cu vârsta de peste 16 ani deoarece art. 218^1 acoperă minorii
sub 16 ani..
Dacă scoatem alineatul C nu mai
constituie variantă agravantă violul
unui minor de 16 sau 17 ani de către
un major..

Art. 218 Violul
(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.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează
orice alte acte de penetrare vaginală sau
anală comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când:
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;
c) victima este un minor cu vârsta cuprinsă
între 16-18 ani;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de
materiale pornografice;

f) fapta a fost săvârșită de două
sau mai multe persoane
împreună.
(3^1) Pedeapsa este închisoarea
de la 7 la 15 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când faptele prevăzute la alin. (1)
și (2) au fost comise față de un
minor în circumstanțele
prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și
d)-f)sau de către o persoană care
a mai comis anterior o infracțiune
contra libertății și integrității
sexuale asupra unui minor, o
infracțiune de pornografie
infantilă sau proxenetism asupra
unui minor.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 9 la 18 ani și
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(5) Acțiunea penală pentru fapta
prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se
pune în mișcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracțiunile
prevăzute în alin. (1)-(3) se
pedepsește.
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art.
218^1
NCP

(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:
(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 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) 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.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(6) Acţiunea penală pentru fapta
prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se
pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
(7) Tentativa la infracţiunile
prevăzute în alin. (1) - (4) se
pedepseşte.
art. 218^1 Violul săvârșit asupra
unui minor
”(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

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.
(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:
(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 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) 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.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10
la 20 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(6) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în
alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin.
(1) - (4) se pedepseşte.

”(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 16 ani se pedepseşte cu
închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1), comise cu
un minor prin constrângere, punere în

interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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.
(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 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 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
pornografice;
e) fapta a fost săvârşită de 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 de
pornografie infantilă sau
proxenetism asupra unui minor;
maximul special al pedepsei se
majorează cu 5 ani.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin.
(2) sunt comise în una din

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.
(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
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 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 pornografice;
e) fapta a fost săvârşită de 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 de pornografie infantilă
sau proxenetism asupra unui minor; maximul
special al pedepsei se majorează cu 5 ani.
(4) Dacă faptele prevăzute la 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.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10
la 20 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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

împrejurările prevăzute la alin. (3)
sau dacă făptuitorul a împlinit
vârsta de 18 ani, maximul special
al pedepsei se majorează cu 5 ani.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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.
(7) Tentativa la infracţiunile
prevăzute în alin. (1) - (4) se
pedepseşte.
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Articolul 219
Agresiunea sexuală
(1) Actul de natură sexuală, altul
decât cele prevăzute în art. 218,
cu o persoană, săvârșit prin
constrângere, punere în
imposibilitate de a se apăra sau
de a-și exprima voința ori
profitând de această stare, se
pedepsește cu închisoarea de la
2 la 7 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de
la 3 la 10 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când:
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 conviețuiește cu
victima;

"(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 Ia 7 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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;
b) fapta a fost comisă de către un
membru de familie sau de către o
persoană care convieţuieşte cu
victima;

schimbul unei remuneraţii, al unui folos
material ori al unui avantaj în natură sau al
promisiunii unor astfel de beneficii.
(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin.
(1) - (4) se pedepseşte.

-

Aici la alin (2) pct. C (victima este un
minor) din varianta actuală trebuie să
rămână, cu mențiunea că ar fi un
minor cu vârsta de peste 16 ani deoarece art. 219^1 acoperă minorii
sub 16 ani Dacă scoatem alineatul C
nu mai constituie variantă agravantă
agresiunea sexuală asupra unui
minor de 16 sau 17 ani de către un
major.

Art. 219 - Agresiunea sexuală
"(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 Ia 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când;

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 viața victimei în orice alt
mod;
f) fapta a fost săvârșită de două
sau mai multe persoane
împreună.
(2^1) Pedeapsa este închisoarea
de la 5 la 12 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când faptele prevăzute la alin. (1)
au fost comise față de un minor
în circumstanțele prevăzute la
alin. (2) lit. a), b) și d)-f) sau de
către o persoană care a mai
comis anterior o infracțiune
contra libertății și integrității
sexuale asupra unui minor, o
infracțiune de pornografie
infantilă sau proxenetism asupra
unui minor.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani și
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(4) Dacă actele de agresiune
sexuală au fost precedate sau
urmate de săvârșirea actelor
sexuale prevăzute în art. 218 alin.
(1) și alin. (2), fapta constituie
viol.
(5) Acțiunea penală pentru fapta
prevăzută în alin. (1) se pune în
mișcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracțiunile
prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se
pedepsește

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.
(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 într-o stare de
vulnerabilitate vădită, datorată
vârstei, bolii, unui handicap fizic
sau psihic, sarcinii, unei situaţii de
dependenţă sau precarităţii
situaţiei sale economice sau
sociale;
(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.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de Ia 8 la 15 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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.
(6) Acţiunea penală pentru fapta
prevăzută în alin. (1) se pune în
mişcare la plângerea

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;
c)victima este minor cu vârsta cuprinsă între
16-18 ani
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de
materiale de abuz sexual asupra copiilor;
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.
(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 într-o stare de
vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii,
unui handicap fizic sau psihic, sarcinii, unei
situaţii de dependenţă sau precarităţii
situaţiei sale economice sau
sociale;
(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.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este închisoarea de Ia 8 la
15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(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.
(6) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în
alin. (1) se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin.
(1) - (3) se pedepseşte."

prealabilă a persoanei vătămate.
(7) Tentativa la infracţiunile
prevăzute în alin. (1) - (3) se
pedepseşte."
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Art. 219^1 - Agresiunea sexuală
săvârşită asupra unui minor
"(1) Actul de natură sexuală, altul
decât cele prevăzute în art. 218,
comis cu un minor care nu a
împlinit 15 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 Ia 10 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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 de la
4 la 12 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(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 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 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
pornografice;

Art. 219^1 - Agresiunea sexuală săvârşită
asupra unui minor
"(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele
prevăzute în art. 218, comis cu un minor care
nu a împlinit 16 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 Ia 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(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 de la 4 la 12 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(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
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 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 de abuz sexual asupra minorilor;
e) fapta a fost săvârşită de 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 de pornografie infantilă
sau proxenetism asupra unui minor;
g)victimei i s-a administrat alcool sau orice
substanţă care îi afectează discernământul
sau controlul acţiunilor sale.
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e) fapta a fost săvârşită de 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 de
pornografie infantilă sau
proxenetism asupra unui minor;
maximul special al pedepsei se
majorează cu 5 ani.
(4) Dacă faptele prevăzute la 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.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 18 ani şi
interzicerea exercitării unor
drepturi.
(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. (I) 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.
(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) Tentativa la infracţiunile
prevăzute în alin. (I) - (4) se
pedepseşte."

maximul special al pedepsei se majorează cu
5 ani.

Art. 219^2. Determinarea sau
înlesnirea întreţinerii de acte
sexuale sau de natură sexuală între
minori

Art. 219^2. Determinarea sau înlesnirea
întreţinerii de acte sexuale sau de natură
sexuală între minori
"(1) Fapta persoanei care determină sau
înlesneşte, în orice mod, întreţinerea unui

(4) Dacă faptele prevăzute la 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.
(5) Dacă fapta a avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la
18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(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. (I) 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.
(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) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin.
(I) - (4) se pedepseşte."

"(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.
(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 Ia alin. 219’ alin. (1) - (4)
după caz.
(3) Se reţine doar săvârşirea faptei
prevăzute la alin. (1), dacă este
precedată sau urmată de fapta
prevăzută Ia alin. (2)."
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Art. 220
Actul sexual cu un minor
(1) Raportul sexual, actul sexual
oral sau anal, precum și orice alte
acte de penetrare vaginală sau
anală comise cu un minor cu
vârsta între 14 și 16 ani se
pedepsesc cu închisoarea de la
unu la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1),
săvârșită asupra unui minor care
nu a împlinit vârsta de 14 ani, se
pedepsește cu închisoarea de la
2 la 9 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1),
comisă de un major cu un minor
cu vârsta între 16 și 18 ani, se
pedepsește cu închisoarea de la
2 la 9 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi dacă:
a) minorul este membru de
familie al majorului;

Art. 220 Actul sexual cu un minor
se modifică si 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 15 şi 16 ani se
pedepsesc cu închisoarea de la 2
la 7 ani.
(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 Ia 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

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 16 ani, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută la alin. 218 alin. (1) - (4),
după caz.
(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 16 ani se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută Ia alin. 219’ alin. (1) - (4)
după caz.
(3) Se reţine doar săvârşirea faptei prevăzute
la alin. (1), dacă este precedată sau urmată
de fapta prevăzută Ia alin. (2)."

Art. 220 Actul sexual cu un minor se modifică
si 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 16 şi 18 ani se pedepsesc cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(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 Ia 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 vădit vulnerabilă a acestuia,
datorată unui handicap psihic sau fizic, unei
situaţii de dependenţă, unei stări de

b) minorul se află în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului sau
acesta a abuzat de poziția sa
recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului ori de
situația vădit vulnerabilă a
acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de
dependență, unei stări de
incapacitate fizică sau psihică ori
altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viața
minorului;
d) a fost comisă în scopul
producerii de materiale
pornografice.
(4) Fapta prevăzută la alin. (1) se
pedepsește cu închisoarea de la
3 la 10 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi atunci
când:
a) fapta a fost comisă de un
membru de familie al minorului
sau de o persoană care
conviețuiește cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului sau
acesta a abuzat de poziția sa
recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului ori de
situația vădit vulnerabilă a
acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de
dependență, unei stări de
incapacitate fizică sau psihică ori
altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viața
minorului;
d) a fost comisă în scopul
producerii de materiale
pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de
18 ani.
(5) Fapta prevăzută la alin. (2) se
pedepsește cu închisoarea de la
5 la 12 ani și interzicerea

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.
(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;
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;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de
18 ani.
(4) Faptele prevăzute Ia 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

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 de abuz sexual asupra minorilor.
(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;
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;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.
(4) Faptele prevăzute Ia 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.
(4^1) Nu constituie circumstanță atenuantă
săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei
puternice tulburări sau emoții, determinată de
o provocare din partea persoanei vătămate.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin.
(1) -(3) se pedepseşte.
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Art.
221
NCP

exercitării unor drepturi atunci
când:
a) fapta a fost comisă de un
membru de familie al minorului
sau de o persoană care
conviețuiește cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului sau
acesta a abuzat de poziția sa
recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului ori de
situația vădit vulnerabilă a
acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de
dependență, unei stări de
incapacitate fizică sau psihică ori
altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viața
minorului;
d) a fost comisă în scopul
producerii de materiale
pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de
18 ani.
(6) Faptele prevăzute la alin. (1) și
(2), precum și la alin. (4) lit. e) nu
se sancționează dacă diferența
de vârstă nu depășește 3 ani.
(7) Tentativa la infracțiunile
prevăzute la alin. (1)-(5) se
pedepsește.

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

Articolul 221
Coruperea sexuală a minorilor
(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 și 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 și interzicerea
exercitării unor drepturi, atunci
când:

Art. 221 - Coruperea sexuală a
minorilor se modifică si va avea
următorul cuprins:
"(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:
a) minorul este membru de familie
al majorului;
b)minorul se afla în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau

Modificarea propusă la acest articol pare
eronată deoarece ar elimina coruperea
sexuală în cazul minorilor cu vârsta sub
15 ani, plus că scoate varianta agravantă,
și scade pedepsele în mod substanțial!!!!
Coruperea sexuală a minorilor
(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 și determinarea minorului să suporte
ori să efectueze un astfel de act se
pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

a) fapta a fost comisă de un
membru de familie al minorului
sau de o persoană care
conviețuiește cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului sau
acesta a abuzat de poziția sa
recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului ori de
situația vădit vulnerabilă a
acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de
dependență, 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 viața
minorului.
(2^1) Fapta prevăzută la alin. (1),
comisă de un major cu un minor
cu vârsta între 14 și 18 ani, se
pedepsește cu închisoarea de la
două luni la 3 ani și 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 poziția sa
recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului ori de
situația vădit vulnerabilă a
acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de
dependență, unei stări de
incapacitate fizică sau psihică ori
altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viața
minorului;
d) a fost comisă în scopul
producerii de materiale
pornografice.
(3) Actul sexual de orice natură
săvârșit de un major în prezența
unui minor care nu a împlinit

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.
(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.
(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 Ia 3 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(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.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani
și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci
când:
a) fapta a fost comisă de un membru de
familie al minorului sau de o persoană care
conviețuiește cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea,
educarea, paza sau tratamentul făptuitorului
sau acesta a abuzat de poziția sa
recunoscută de încredere sau de autoritate
asupra minorului ori de situația vădit
vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de dependență,
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 viața minorului.
(2^1) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de
un major cu un minor cu vârsta între 16 și 18
ani, se pedepsește cu închisoarea de la două
luni la 3 ani și 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 poziția sa
recunoscută de încredere sau de autoritate
asupra minorului ori de situația vădit
vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap
psihic sau fizic, unei situații de dependență,
unei stări de incapacitate fizică sau psihică
ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viața minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de
materiale de abuz sexual asupra minorilor.
(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un
major în prezența unui minor care nu a
împlinit vârsta de 16 ani se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 3 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

vârsta de 14 ani se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(4) Determinarea de către un
major a unui minor care nu a
împlinit vârsta de 14 ani să asiste
la comiterea unor acte cu
caracter exhibiționist ori la
spectacole sau reprezentații în
cadrul cărora se comit acte
sexuale de orice natură, precum
și punerea la dispoziția acestuia
de materiale cu caracter
pornografic se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă.
(5) Faptele prevăzute la alin. (1)
nu se sancționează dacă
diferența de vârstă nu depășește
3 ani.
(6) Tentativa la infracțiunile
prevăzute la alin. (1), (2) și (2^1)
se pedepsește.
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Art.
221^1

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

caracter pornografic se pedepsesc cu
închisoare de Ia 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(5) Fapta unui major de a incita un minor care
nu a împlinit vârsta de 16 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.
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin.
(1), (2) și (2^1) se pedepsește."

Propunem abrogarea art. 374 în forma
actuală și introducerea unui nou articol
221^1 - Materiale de abuz sexual asupra
copiilor
(1) Producerea, deținerea, procurarea,
stocarea, expunerea, promovarea,
distribuirea, precum și punerea la dispoziție,
în orice mod, de materiale de abuz sexual cu
minori se pedepsesc cu închisoarea de la un
an la 5 ani.
(1^1) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se
pedepsește și îndemnarea sau recrutarea
unui minor în scopul participării lui în cadrul
unui spectacol pornografic, obținerea 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.
(1^2) Vizionarea de spectacole pornografice
în cadrul cărora participă minori se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost
săvârșite 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 de
abuz sexual asupra minorilor, prin intermediul
sistemelor informatice sau altor mijloace de
comunicații electronice, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(3^1) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (1^1),
(1^2) și (2) au fost săvârșite în următoarele
împrejurări:
a) de către un membru de familie sau de
către o persoană care conviețuiește 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
poziția sa recunoscută de încredere sau de
autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viața minorului;
d) de către o persoană care a mai comis
anterior o infracțiune contra libertății și
integrității sexuale asupra unui minor, o
infracțiune de pornografie infantilă/ materiale
de abuz sexual asupra copiilor sau
proxenetism asupra unui minor, limitele
speciale ale pedepselor se majorează cu o
treime.
(3^2) 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.”
(4) Prin materiale de abuz sexual asupra
minorilor se înțelege orice material care
prezintă un minor ori o persoană majoră drept
un minor, având un comportament sexual
explicit sau care, deși nu prezintă o persoană
reală, simulează, în mod credibil, un minor
având un astfel de comportament, precum și
orice reprezentare a organelor genitale ale
unui copil cu scop sexual.
(4^1) Prin spectacol pornografic se înțelege
expunerea în direct adresată unui public,

inclusiv prin tehnologia informațiilor și
comunicațiilor, a unui copil implicat într-un
comportament sexual explicit ori a organelor
genitale ale unui copil, cu scop sexual.
(5) Tentativa se pedepsește.
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Art.
222
NCP

Racolarea minorilor în scopuri
sexuale
(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
art. 220 sau art. 374, inclusiv
atunci când propunerea a fost
făcută
prin
mijloacele
de
transmitere la distanță, se
pedepsește cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă.
(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
distanță, se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă.

Art. 222 - Racolarea minorilor în
scopuri sexuale se modifică si 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 sexual de orice natura 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.
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Art.
374
alin.
(3^2)
NCP

Pornografia infantilă
(1) Producerea, deținerea,
procurarea, stocarea, expunerea,
promovarea, distribuirea, precum
și punerea la dispoziție, în orice
mod, de materiale pornografice
cu minori se pedepsesc cu
închisoarea de la un an la 5 ani.
(1^1) Cu pedeapsa prevăzută la
alin. (1) se pedepsește și
îndemnarea sau recrutarea unui
minor în scopul participării lui în
cadrul unui spectacol
pornografic, obținerea de foloase
de pe urma unui astfel de
spectacol în cadrul căruia
participă minori sau exploatarea
unui minor în orice alt fel pentru

La art. 374 Pornografia infantilă^
după alin. (3^1), se introduce un
nou alineat, respectiv
alin. (3^2) cu următorul cuprins:
(3^2) 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.”

Art. 222 - Racolarea minorilor în scopuri
sexuale se modifică si 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
sexual de orice natura sau în scopul comiterii
unui act dintre cele prevăzute în art. 221^1 ,
inclusiv atunci când propunerea a fost făcută
prin mijloacele de transmitere la distanţă, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

-

Propunem mutarea conținutului Art
374 cu toate modificările propuse
după art 221( coruperea sexuală a
minorilor) pentru o încadrare corectă
a infracțiunii la infracțiuni împotriva
vieții și libertății sexuale.

-

Propunem abrogarea art. 374 în
forma actuală și introducerea unui
nou articol 221^1 - Materiale de abuz
sexual asupra copiilor. (vezi mai sus
la rândul 10).

realizarea de spectacole
pornografice.
(1^2) Vizionarea de spectacole
pornografice în cadrul cărora
participă minori se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin.
(1) au fost săvârșite 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
comunicații electronice, se
pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă.
(3^1) Dacă faptele prevăzute la
alin. (1), (1^1), (1^2) și (2) au fost
săvârșite în următoarele
împrejurări:
a) de către un membru de familie
sau de către o persoană care
conviețuiește 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
poziția sa recunoscută de
încredere sau de autoritate
asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viața
minorului;
d) de către o persoană care a mai
comis anterior o infracțiune
contra libertății și integrității
sexuale asupra unui minor, o
infracțiune de pornografie
infantilă sau proxenetism asupra
unui minor, limitele speciale ale
pedepselor se majorează cu o
treime.
(4) Prin materiale pornografice cu
minori se înțelege orice material
care prezintă un minor ori o
persoană majoră drept un minor,

având un comportament sexual
explicit sau care, deși nu prezintă
o persoană reală, simulează, în
mod credibil, un minor având un
astfel de comportament, precum
și orice reprezentare a organelor
genitale ale unui copil cu scop
sexual.
(4^1) Prin spectacol pornografic
se înțelege expunerea în direct
adresată unui public, inclusiv prin
tehnologia informațiilor și
comunicațiilor, a unui copil
implicat într-un comportament
sexual explicit ori a organelor
genitale ale unui copil, cu scop
sexual.
(5) Tentativa se pedepsește.
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Art.
377
NCP

Art. 377 Incestul
Raportul
sexual
consimțit,
săvârșit între rude în linie directă
sau între frați și surori, se
pedepsește cu închisoarea de la
un an la 5 ani.

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 la un
an la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se
sancţionează actul sexual oral sau
anal, precum şi orice alte acte de
penetrare vaginalâ sau anală
săvârşite în condiţiile alin. (I).”
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Art. 81,
alin (1)
lit. a^1
CPP

Drepturile persoanei vătămate
(1) În cadrul procesului penal,
persoana
vătămată
are
următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu
privire la drepturile sale;
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Art.
111
alin 6

(6) În cazul persoanelor vătămate
pentru care a fost stabilită în
condițiile legii existența unor
nevoi specifice de protecție,
organul judiciar poate dispune
una sau mai multe dintre
următoarele măsuri, atunci când
este posibil și când acesta

La alin. (1) al articolului 81, după
litera a) se introduce o nouă literă,
respectiv lit. a^1 cu
următorul cuprins:
“a^1) dreptul de a fi informată cu
privire la orice măsuri relevante
adoptate pentru protecţia sa în caz
de eliberare sau evadare a
autorului infracţiunii;”
„(6) In 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
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Art.
111
alin 8
CPP
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Art.
113
alin (1)
CPP

apreciază că nu se aduce
atingere bunei desfășurări a
procesului ori drepturilor și
intereselor părților:
a) audierea acestora în incinte
concepute sau adaptate acestui
scop;
b) audierea acestora prin
intermediul sau în prezența unui
psiholog sau a altui specialist în
consilierea victimelor;
c) audierea acestora, cât și
eventuala lor reaudiere se
realizează de aceeași persoană,
dacă acest lucru este posibil și
dacă organul judiciar apreciază
că aceasta nu aduce atingere
bunei desfășurări a procesului ori
drepturilor și intereselor părților.

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^1) audierea acestora prin
videoconferinţă sau alte mijloace
tehnice de comunicare la locul
unde beneficiază de măsura de
protecţie a cazării temporare.

(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 declarația
persoanei vătămate, cu indicarea
concretă a motivului pentru care
înregistrarea nu a fost posibilă.
Protecția persoanei vătămate și a
părții civile
(1) Atunci când sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege
referitoare la statutul de martor
amenințat sau vulnerabil ori
pentru protecția vieții private sau
a demnității, organul de urmărire
penală poate dispune față de
persoana vătămată ori față de
partea
civilă
măsurile
de
protecție
prevăzute la art.
124-130, care se aplică în mod
corespunzător.

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

„ (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, 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.
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Art.
184
alin 1
CPP

Expertiza
medico-legală
psihiatrică
(1) În cazul infracțiunilor comise
de minorii cu vârsta între 14 și 16
ani, în cazul uciderii sau vătămării
copilului nou-născut ori a fătului
de către mamă, precum și atunci
când organul de urmărire penală
sau instanța are o îndoială asupra
discernământului suspectului ori
inculpatului
în
momentul
săvârșirii infracțiunii ce face
obiectul acuzației, se dispune
efectuarea
unei
expertize
medico-legale
psihiatrice,
stabilindu-se totodată termenul
de
prezentare
în
vederea
examinării.
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art.
281
alin.
(1),
litera f)
CPP

f) asistarea de către avocat a
suspectului sau a inculpatului,
precum și a celorlalte părți, atunci
când asistența este obligatorie.
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Art.
352
alin
(3^1)
CPP
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Art.
366
alin.
(3^1)
-(3^4)
CPP

Participarea persoanei vătămate
și a altor subiecți procesuali la
judecată și drepturile acestora:
(1) Persoana vătămată poate fi
reprezentată de avocat.
(2) Persoana vătămată poate
formula cereri, ridica excepții și
pune concluzii în latura penală a
cauzei.
(3) Persoanele ale căror bunuri
sunt supuse confiscării pot fi
reprezentate de avocat și pot

(1) In 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.

f) asistarea de către avocat a
suspectului şi a persoanei
vătămate, respectiv a inculpatului
şi a celorlalte părţi, atunci când
asistenţa este obligatorie.
(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. 218221 şi art. 223 din Codul penal.

(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.
218221^1 şi art. 223 din Codul penal.

La art. 366, după alineatul (3), se
introduc patru noi alineate,
respectiv alin. (3^1) -(3^4) cu
următorul cuprins:
(3^1) Cauzele cu persoane
vătămate minore, victime ale uneia
dintre infracţiunile prevăzute de
art.197, art. 199, art. 208- 209, art.
211, art. 218-221 şi art. 223 din
Codul penal, se Judecă de urgenţă
şi cu precădere, în condiţiile art.
355.

La art. 366, după alineatul (3), se introduc
patru noi alineate, respectiv alin. (3^1) -(3^4)
cu următorul cuprins:
(3^1) Cauzele cu persoane vătămate minore,
victime ale uneia dintre infracţiunile prevăzute
de art.197, art. 199, art. 208- 209, art. 211,
art. 218- 221^1 şi art. 223 din Codul penal, se
Judecă de urgenţă şi cu precădere, în
condiţiile art. 355.
(3^2) Când persoana vătămată este minor cu
vârsta mai mică de 15 ani, victimă a
infracţiunilor prevăzute de art. 197, art. 199,

formula cereri, ridica excepții și
pune concluzii cu privire la
măsura confiscării.

(3^2) 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.
(3^3) La rechemarea în sală a
persoanelor prevăzute la alin. (3^4)
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.

art. 208- 209, art. 211, art. 218-221^1 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.
(3^3) La rechemarea în sală a persoanelor
prevăzute la alin. (3^4) 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.
218-221^1 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.

