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in temeiul art. 146 lit.a) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 15 din
Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curfii Constitutionale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei
formuleaza prezenta sesizare in vederea exercitarii controlului prealabil de
constitutionalitate referitor la Legea pentru modificarea §i completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, precum §i pentru modificarea art.223 alin. (2) din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedure penalS (Pl-x 101/2020).

In data de 30.06.2020 Camera Deputafilor a adopiat, in cafitate de camera
decizionala, Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, precum §i pentru modificarea art.223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010
privind Codul de procedura penala (Pl-x 101/2020).

Legea, in forma adoptata de Camera Deputafilor, ridica unele probleme de
constitutional itate, dupa cum urmeaza:

Pet. 1 §i 2 ale art, I al Legii prevad modificarea art. 153 din Codul penal, privind
prescriptia raspunderii penale §i art. 154 privind termenele de prescripfie a raspunderii
penale, in sensul instituirii imprescriptibi 1 itapi raspunderii penale pentru faptele de
viol (art. 218 din Codul penal) §i act sexual cu un minor (art. 220 din Codul penal).

Aceasta reglementare poate ridica probleme din perspectiva raportarii la art. 16
din Constitufie intrucat instituie un tratament discrim'inatoriu intre persoanele care au
comis infracfiuni de gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate rafiuni
obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile.

Astfel, solufia legislative aleasa pare arbitrara discriminatorie fata de
persoanele care savar§esc infractiunile de viol sau act sexual cu un minor, infractiuni
pentru care va opera imprescriptibilitatea raspunderii penale, in timp ce alte fapte de
gravitate eel pufin egala §i de natura similara vor fi in continuare supuse curgerii
teimenelor de prescripfie.

Este adevarat ca infractiunile contra libertafii §i integritafii sexuale au un
specific aparte |i ca, din cauza traumelor provocate victimelor, in multe cazuri trece
o perioada considerabila de timp pana cand acestea pot aduce la cuno§tmta organelor



judiciare fapta comisa, iar din aceasta perspective s-ar putea justifica introducerea
unor termene de prescriptie prelungite pentru faptele contra liberta^ii §i integrita^ii
sexuale.

Chiar cu luarea in considerare a acestor aspecte insa, din perspectiva
autorului infrac^iunii, ar putea fi discutabila aplicarea unui tratament diferit fa^a de
autorii unor aite infrac|iuni pedepsite de legea penala la fel de aspru (enumeram cu
titlu de exemplu fapte precum cele de corupfie, tortura, nerespectare a regimului
armelor §i al muni^iilor, nerespectarea regimului materialelor nucleate sau al alter
materii radioactive, tradare).

Cu atat mai mult insa nu poate fi justificata in mod obiectiv §i rezonabil
diferen^a de tratament fai^a de autorii unor infrac|iuni de aceea§i natura, susceptibile a
avea un efect similar asupra victimei §i prin urmare a produce acela§i decalaj in
sesizarea organelor judiciare.

Invocam aici faptele de trafic de persoane (art. 210 din Codul penal), trafic de
minori (art. 211 din Codul penal), proxenetism (art. 213 din Codul penal), agresiune
sexuala (art. 219 din Codul penal), pomografie infantila (art. 374 din Codul penal).

Amintim ca, in jurispruden^a sa constants, Curtea Constitutionals a statuat ca o
diferenta de tratament trebuie sa se bazeze pejustificSri obiective §i rezonabile pentru
a nu reprezenta o incSlcare a art. 16 din Constitutie:

„Acesta presiipune instituirea unui tratament egal pentru situa^ii care, in funcpe
de scopul urmarit, nu sunt diferite. Ca urmare, situa^iile in care se afla anumite
categorii de persoane trebuie sS difere in esenp pentru a se justifica deosebirea de
tratament juridic, iar aceastS deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe un criteriu
obiectiv §i rational (a se vedea, in acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 86
din 27 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 207
din 31 martie 2003, Decizia nr. 476 din 8 iunie 2006, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 11 iulie 2006, Decizia nr. 573 din 3 mai 2011,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 25 mai 2011, sau
Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 644 din 2 septembrie 2014, paragraful 55, Decizia nr. 755 din 16 decembrie
2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 9 februarie
2015, paragraful 23). Principiul egalitatii in drepturi nu inseamnS uniformitate,
incalcarea principiului egalitapi §i nediscriminarii existand atunci cand se aplica un
tratament diferen|iat unor cazuri egale, fara o motivare obiectivS §i rezonabilS, sau
daca exists o disproporlie intre scopul urmSrit prin tratamentul inegal §i mijloacele
folosite (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 20 din 24 ianuarie 2002, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 10 aprilie 2002, Decizia nr. 156
din 15 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 26
iunie 2001, Decizia nr. 310 din 7 mai 2019, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 663 din 9 august 2019). Nesocotirea principiului egalitSpi are
drept consecinia neconstituponalitatea discriminSrii care a determinat, din punct de
vedere normativ, incalcarea principiului. Curtea a mai stabilit ca discriminarea se
bazeazS pe no(iunea de "excludere de la un drept" (Decizia Cuifii Constitu|ionale nr.



62 din 21 octombrie 1993, publicata in Monitorui Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49
din 25 februarie 1994), iar remediul constitutional specific, in cazul constatarii
neconstitutionalitatii discriminarii, il reprezinta acordarea sau accesul la beneficiul
dreptului (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 685 din 28 iunie 2012, publicata in
Monitorui Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, Decizia nr. 164 din
12 martie 2013, publicata in Monitorui Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 23
mai 2013, sau Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014, publicata in Monitorui Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 8 decembrie 2014). In acela§i sens este §i
jurispruden|a constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat, in
aplicarea prevederilor art. 14 din Conven|ia privind apararea drepturilor omului §i a
libertatilor fundamentale privind interzicerea discriminarii, ca reprezinta o incalcare
a acestor prevederi orice diferen|a de tratament savar§ita de stat intre indivizi aflati in
situatii analoage, fara o justificare obiectiva §i rezonabila (de exemplu, prin
Hotararea din 13 iunie 1979, pronun|ata in Cauza Marckx impotriva Belgiei,
Hotararea din 13 noiembrie 2007, pronuntata in Cauza D.H. §i al^ii impotriva
Republicii Cehe, paragrafiil 175, Hotararea din 29 aprilie 2008, pronunfata in Cauza
Burden impotriva Regatului Unit, paragraful 60, Hotararea din 16 martie 2010,
pronuntata in Cauza Carson §i altii impotriva Regatului Unit, paragraful 61)."

Fata de motivele mai sus prezentate, va rugaiti si admiteti sesizarea de
neconstitufionalitate.

Cu deosebita eonsideratie,
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Nr. PLx258,PL*513,PLx61,PLx233,PLx645,

PLx306,Plxl08,PLx329,PLx330,PLx232,
PLxl 12,PLxl01,PLx31 l,PLx«»37,Plx718,
Plx342,PLx350,Plx204,PLx646,Plx650,

^PLx33f,PLxl5S,PLx270,Plx582,PIx70

Domnule Prim-Mlnistru,

Va tnaintSm, aiaturat, in vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii
Constituiionale, in conformitate cu prevederile art. 15 alin.(2) §i (3) din Legea
nr.47/1992 privind organizarea §i ftinc|ionarea Curtii Constitutionale, republicatS,
urmatoarele legi;

1. Legea privind instituirea zilei de 15 octombrie - "Ziua nafionalS a comerluiui
electronic";

2. Legea pentru modificarea §i completarea Legii energiei electrice §i a gazelor
naturale nr. 123/2012 §i privind modificarea §i completarea altor acte normative;

3. Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr.7/2006 privind statutul
funclionarului public parlamentar;

4. Legea pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului piatit din fonduri publice;

5. Legea pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociafiile
pensionarilor;

6. Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.84/1998 privind marcile §i
indicatiile geografice;

7. Legea pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizifiile publice;

8. Legea pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn a! TSrii Romane^ti §i al
Moldovei §i Principe al Transilvaniei, martir §i erou al nafiunii romane;



9. Legea pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloaca §i Cri§an, martiri
eroi ai na^iunii romSne pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor

Romani de la Bcli§;

10. Legea pentru modificarea completarea Legii iir.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de construc^ii;

11. Legea privind aprobarea Ordonan^ei de urgen|a a Guvemului nr. 18/2020
pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval;

Legea pentru modificarea ̂ i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penalTprecum §i pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedura penala;

13. Legea pentru modificarea §i completarea Ordonanfei de urgenfa a
Guvemului nr. 195/2005 privind protec^ia mediului;

14. Legea privind protec^ia animalelor destinate exportului in lari ter|e;

15. Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii;

16. Legea privind organizarea §i finanfarea serviciilor de promovare a san3ti|ii
§i prevenire a imbolnavirilor;

17. Legea pentra aprobarea Ordonanlei de urgen|3 a Guvemului nr.67/2020
privind modificarea unor acte normative §i prelungirea unor termene;

18. Legea pentm modificarea §i completarea Legii nr.448/2006 privind
protec^ia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

19. Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, precum §i pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activitali;

20. Legea pentru completarea Anexei nr.VI la Legea cadm nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului pl3tit din fonduri publice;

21. Legea pentru modificarea art. 19 lit.a) din Ordonanla de urgen^a a
Guvemului nr.49/2019 privind activitatile de transport altemativ cu autoturism §i
conducator auto;

22. Legea privind aprobarea Ordonanlei de urgenta a Guvemului nr.54/2020
privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autoritalii
Nalionale de Reglementare in Domeniul Energiei;



23. Legea privind aprobarea Ordonanfei de urgenfi a Guvemului nr.71/2020
pentru modificarea |i completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea §i
funcfionarea Ministerului Apararii Nafionale;

24. Legea pentru modificarea completarea Legii concurenfei nr. 21/1996;

25. Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.9/1991 privind mfiintarea
Institutului Roman pentru Drepturile Omului.

Cu considerafie.

PRE§EDINTELE
CAMEREI DEPUTAJILOR

ION-MARCEL ClOLACU

Domimliii LUDOVIC OMBAN
PRIM-MINISTRU



PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA. DEPUTAflLOR SENATUL

LEGE

pentru modiflcarea completarea Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, precum si pentru modificarea art. 223 alin. (2) din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedure penala

Parlamentul Rominiel adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in
Monitorul Oficiai al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu
modificarile §i completarile ulterioare, se modifica se completeaza dupa
cum urmeaza:

1. La alineatul (2) a! articolului 153, dupa litera b), se
introduce o literS noua, litera c), cu urmatorul cuprins:

„c) infracliunilor prevazute de art. 218 §i 220."

2. La articolul 154, alineatul (4) se modified §i va avea
urmatorul cuprins:

„(4) Cu exceptia infractiunilor prevazute la art. 218 si 220, in
cazul infractiunilor contra libertatii §i integritatii sexuale, savar§ite fa^a de
un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta
a devenit major. Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului,
termenul de prescriptie incepe sa curgd de la data decesului."



3. La articolul 211, alineatui (1) §1 partea introductiva si
literele d) e) ale alineatului (2) se niodMca fi vor avea urmitorul
cuprins:

„Art. 211. -(l)Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea
sau primirea unui minor, in scopui exploatarii acestuia, se pedepse§te cu
inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitSrii unor drepturi.

(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani si interzicerea
exercitarii unor drepturi atunci cand:

d) fapta a fost comisa de cStre un membru de familie sau de catre
0 persoana care convie|uie§te cu victima;

e) fapta a fost sivarsita de catre o persoana in a c&rei ingrijire,
ocrotire, educare, paza sau tratament se afla minorul sau faptuitorul a
abuzat de pozifia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra
minorului ori de situafia vidit vulnerabilS a acestuia, datorata unui
handicap psihic sau fizic, unei situa|ii de dependents, unei stari de
incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze."

4. La articolul 213, dupa alineatui (3) se introduce un nou
alineat, alineatui (3^), cu urmdtorul cuprins:

„(3') Daca fapta prevazutS la alin. (3) a fost sSvar^ita in una
dintre urmatoarele imprejurari:

a) fapta a fost comisS de catre un membru de familie sau de catre
o persoana care convietuieste cu victima;

b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul f^ptuitorului sau acesta a abuzat de pozifia sa recunoscuta de
incredere sau de autoritate asupra minorului;

c) de catre o persoana care a mai comis anterior o infracfiune
contra libertafii integritatii sexuale asupra unui minor, o infracfiune de
pornografie infantile sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale
ale pedepsei prevazute la alin. (3) se majoreaza cu incS o patrime."

5. La articolul 218 alineatui (1) fi partea introductiva §i
literele b) §i e) ale alineatului (3) se modified si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art. 218. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o
persoana, savar§it prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara
ori de a-§i exprima voinfa sau profitand de aceasta stare, se pedepse^te cu
inchisoarea de la 5 la 10 ani §i interzicerea exercitarii unor drepturi.



(3) Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani interzicerea
exercitarii unor drepturi atunci cand:

»««««»*»««

b) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de cStre
0 persoana care convietuie§te cu victima;

e) fapta a avut ca urmare vMSmarea corporals sau a pus in pericol
viata victimei in orice alt mod;"

6. La articolul 218, dupa alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (3*), cu urmitorul cuprins:

„(3') Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani §i interzicerea
exercitarii unor drepturi atunci cand faptele prevazute la alin. (1) §i (2) au
fost comise fa^a de un minor in circumstanfele prevSzute la alin. (3)
lit. (a), (b) §i (d) - (f) sau de catre o persoana care a mai comis anterior o
infracfiune contra libertS^ii §i integrita^ii sexuale asupra unui minor, o
infraciiune de pomografie infantila sau proxenetism asupra unui minor."

7. La articolul 218, alineatul (4) se modified fi va avea
urmatorul cuprins:

„(4) DacS fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
inchisoarea de la 9 la 18 ani interzicerea exercitarii unor drepturi."

8. La articolul 219 alineatul (2), literele b) fi e) se modifies §i
vor avea urmatorul cuprins:

„b) fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de
catre o persoana care conviefuie§te cu victima;

e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala sau a pus in pericol
viata victimei in orice alt mod;"

9. La articolul 219, dupa alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^), cu urmitorul cuprins:

„(2') Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani §i interzicerea
exercitarii unor drepturi atunci cand faptele prevazute la alin. (1) au fost
comise fata de un minor in circumstanfele previzute la alin. (2) lit. (a), (b)
§i (d) - (f) sau de catre o persoana care a mai comis anterior o infracfiune



contra libertatii si integritafii sexuale asupra unui minor, o infractiune de
pomografie infantila sau proxenetism asupra unui minor."

10. Articolul 220 se modifica si va avea uritiatorul cuprins:

„Actul sexual Art. 220. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral
cu un minor sau anal, precum si orice alte acte de penetrare

vaginala sau anala comise cu un minor cu varsta intre
14 §i 16 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la
5 ani.

(2) Fapta prevazuta In alin. (1), savar§ita asupra
unui minor care nu a implinit varsta de 14 ani, se
pedepse§te cu inchisoarea de la 2 la 9 ani §i
interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Fapta prevazuta m alin. (1), comisa de un

major cu un minor cu varsta intre 16 §i 18 ani, se
pedepse§te cu inchisoarea de la 2 la 9 ani si
interzicerea exercitarii unor drepturi daca:
a) minorul este membru de familie at majorului;
b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea,

paza sau tratamentul ftptuitorului sau acesta a abuzat
de pozifia sa recunoscuta de incredere sau de
autoritate asupra minorului ori de situafia vadit
vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic
sau fizic, unei situafii de dependenfa, unei stari de
incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viafa minorului;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale

pomografice.
(4) Fapta prevazuta in alin. (1) se pedepse§te cu

inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii

unor drepturi, atunci cand:
a) fapta a fost comisa de un membru de familie al

minorului sau de o persoana care conviefuie^te cu
acesta;

b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea,
paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat
de pozifia sa recunoscuta de incredere sau de
autoritate asupra minorului ori de situafia vadit
vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic



sau fizic, unei situa^ii de dependenta, unei stari de
incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viafa minorului;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale

pomografice;
e) taptuitom! a implinit varsta de 18 ani.
(5) Fapta prevazuta in alin. (2) se pedepseste cu

inchisoarea de la 5 la 12 ani §i interzicerea exercitarii
unor drepturi atunci cand;
a) fapta a fost comisa de un membru de familie a!

minorului sau de o persoana care convietuie§te cu
acesta;

b) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea,
paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat
de pozi^ia sa recunoscuta de incredere sau de
autoritate asupra minorului ori de situafia vadit
vulnerabiia a acestuia, datorata unui handicap psihic
sau fizic, unei situa^ii de dependenfa, unei stari de
incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;
c) fapta a pus in pericol viafa minorului;
d) a fost comisa in scopul producerii de materiale

pomografice;
e) faptuitorul a implinit varsta de 18 ani.
(6) Faptele prevazute in alin. (1) §i (2), precum §i

in alin. (4) lit. e) nu se sancfioneaza daca diferenfa de
varsta nu depa§e§te 3 ani.
(7) Tentativa la infracfiunile prevazute in

alin. (l)-(5) se pedepseste."

11. La articolul 221, alineatul (1) §1 partea introductiva §i
iiterele a) si b) ale alineatului (2) se modifici si urmatorul
cuprins:

„Art. 221. -(I) Comiterea unui act de natura sexual a, altul decat
eel prevazut in art. 220, impotriva unui minor care nu a implinit varsta de
14 ani, precum si determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un
astfel de act se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani si interzicerea
exercitarii unor drepturi, atunci cand:



a) fapta a fost comisa de un membru de familie al minorului sau
de 0 persoana care convietuieste cu acesta;

b) minorul se afla in mgrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de
mcredere sau de autoritate asupra minorului ori de situafia vadit
vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unel situa|ii
de dependent, unei stari de incapacitate fizica sau psihicS. ori altei cauze;"

12. La articolul 221, dupa alineatul (2) se introduce un nou
allneat, alineatul (2^), cu urmitorul cuprins:

„(2') Fapta prevazuta la alin. (1) comisa de un major cu un minor
cu varsta intre 14 fi 18 ani, se pedepse§te cu mchisoarea de la douS luni la
3 ani §i interzicerea exercitarii unor drepturi daca:

a) minorul este membru de familie al majorulul;
b) minorul se afla in mgrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau

tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozifia sa recunoscuta de
mcredere sau de autoritate asupra minorului ori de situatia vSdit
vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unei siteafii
de dependenfa, unei stari de incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze;

c) fapta a pus in pericol viafa minorului;
d) a fost comisa in scopul producer!i de materiale pomografice."

13. La articolul 221, alineatele (3) - (6) se modifica |i vor avea
urmatorul cuprins:

„(3) Actul sexual de orice natura savar§it de un major in prezenta
unui minor care nu a implinit varsta de 14 ani se pedepse^te cu inchisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amends.

(4) Determinarea de catre un major a unui minor care nu a
implinit varsta de 14 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter
exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii in cadrul carora se comit
acte sexuale de orice natura, precum §i punerea la dispozifia acestuia de
materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amends.

(5) Faptele prevSzute in alin. (1) nu se sanctioneaza daca
diferenfa de varstS nu depa§este 3 ani.

(6) Tentativa la inffactiunile prevSzute in alin. (1), (2) §i (2') se
pedepse§te."



„Racolarea

minorilor

In scopuri
sexuale

14. Articolul 222 se modifica va avea urmatorul cuprins:

Art. 222. - (1) Fapta persoanei majore de a-i
propune unui minor care nu a implinit varsta de 16
ani sd se intalneasca, in scopul comiterii unui act
dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 374, inclusiv
atunci cand propunerea a fost facuta prin mijloacele
de transmitere la distan^a, se pedepse§te cu
inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui
minor care nu a implinit varsta de 14 ani sa se
intalneasca, in scopul comiterii unui act dintre cele
prevazute in art. 221, inclusiv atunci cand propunerea
a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanfa,
se pedepse§te cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amends."

15. DupS articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 222^
cu urmatorul cuprins:

„Fapte comise
In circumstanfe
agravante

Art. 222'. - Daca faptele prevazute la art. 220 - 222
sunt sSvar^ite de doua sau mai multe persoane
impreuna sau de catre o persoana care a mai comis
anterior o inffacfiune contra libertafii §i integritStii
sexuale asupra unui minor, o infracpune de
pomografie infantila sau proxenetism asupra unui
minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu
0 treime."

16. La articolul 374 alineatul (3^), litera a) se modifica §i va
avea urmatorul cuprins:

„a) de cStre un membru de familie sau de catre o persoana care
conviejuie^te cu victima;"

17. La articolul 374 alineatul (3*), dupa litera c) se introduce
0 noua liters, litera d), cu urmatorul cuprins:

„d) de catre o persoana care a mai comis anterior o infracdune
contra libertatii §i integritSpi sexuale asupra unui minor, o infracpune de
pomografie infantila sau proxenetism asupra unui minor."
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Art II. Prin excepfie de la prevederile art. 9 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata In Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile §i
completarile ulterloare, si in aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile §i completarile ulterioare, pentru faptele prevazute la
art. 218 - 220, art. 221 alin. (1) - (2'), art. 222', art. 216' §i art. 374
alin. (1) §i (1') din Legea nr. 286/2009, cu modificarile §i completarile
ulterioare, legea penalS romana se aplica infrac^iunilor savar^ite in afara
teritoriului larii de catre un cetafean roman sau de o persoanS juridica
romana indiferent de pedeapsa prevazuta de legea romana, chiar daca
fapta nu este prevSzuta ca infractiune de legea penala a tarii unde aceasta
a fost savarfita.

Art. III. ~ La articolul 223 din Legea nr. 135/2010 privind Codul
de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare,
alineatul (2) se modified §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Masura arestSrii preventive a inculpatului poate fi luata §i
daca din probe rezultS suspiciunea rezonabila ca acesta a savar§it o
infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat
vatamarea corporala sau moartea unei persoane, o infractiune contra
securitatii nationale prevazuta de Codul penal |i alte leg! speciale, o
infractiune de trafic de droguri, de efectuare de operatiuni ilegale cu
precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o
infractiune privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor,
materialelor nucleare, al materiilor explozive §i al precursorilor de
explozivi restrictionati, trafic §i exploatarea persoanelor vulnerabile, acte
de terorism, spSlare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte
valori, §antaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor in scopuri
sexuale, lipsire de libertate in mod ilegal, evaziune fiscala, ultraj, ultraj
judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o infractiune de coruptie, o
infractiune savarsitS prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare
electronic^ sau o alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa
inchisorii de 5 ani ori mai mare §i, pe baza evaluirii gravitatii faptei, a
modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului §i a
mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor
imprejurari privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de
libertate este necesarS pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru
ordinea publica."



Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei,
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (I) din Constitutia
Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR

p. PRE§EDINTELE
SENATULUI

FLORIN 40RDACHE ROBERT - MARIUS CAZANCIUC

Bucure§ti,
Nr.


