
 

  

 

PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 

 

Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr. 286/2009  

privind Codul Penal  

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Articolele 218, 219, 220, 221 și 222 din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1.Articolul 218 va avea următorul cuprins: 

 (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 15 la 25 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 20 la 25 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi atunci când:  

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

b. victima este rudă în linie directă, frate sau soră;  

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;  

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

e. fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;  

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

(4) - Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea pe 

viață 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.  
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(6) - Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepsește.  

 

2. Art. 219 va avea următorul cuprins: 

(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 15 la 25 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi.  

(2) - Pedeapsa este închisoarea de la 20 la 25 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi atunci când:  

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

b. victima este rudă în linie directă, frate sau soră;  

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;  

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

e. fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;  

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

(3) - Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea pe 

viață 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.  

 

3. Art. 220 va avea următorul cuprins: 

(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 13 și 15 ani se pedepsesc cu 

închisoarea de la 15 la 25 ani.  

(2) - Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta 

de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 20 la 25 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi.  

(3) - Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 

și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește 

cu închisoarea de la 20 la 25 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.  

(4) - Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 20 la 25 ani 

și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:  
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a. minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;  

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

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

(5) - Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de 

vârstă nu depășește 3 ani.  

 

4. Art. 221 va avea următorul cuprins: 

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

împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului 

să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la 15 la 25 ani.  

(2) - Pedeapsa este închisoarea de la 20 la 25 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi, atunci când:  

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

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

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

(3) - Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu 

a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.  

(4) - Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 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 un an sau cu 

amendă.  

(5) - Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu 

depășește 3 ani.  

 

5. Art. 222 va avea următorul cuprins:  

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani 

să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, 

inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se 

pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. 

 

Iniţiator: 

Deputat Bogdan Diaconu 

Președintele Partidului România Unită 
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