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                                                                                                                                                4c-6/72/23 februarie 2021 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                                   Bucureşti, 23 februarie 2021                    
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                                                                  PL-x 77/2021 

     
 

Domnului deputat  
Mihai-Alexandru BADEA, 

          Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 

AVIZ 
asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 213 din Legea nr.286/2009 

privind Codul Penal 
 

                În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru 
drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 77/2021 din 1 februarie  2021, spre dezbatere 
şi avizare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 213 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal, înregistrat  cu nr. 4c-6/72/02 februarie 2021. 
                Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                În şedinţa din 23 februarie 2021, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate cu prevederile 
art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi 
acorde aviz favorabil, cu amendamente admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 
   

 Deputat Iusein   IBRAM 
 
Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeș       

elena.zorila
Conf cu originalul
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 ANEXĂ 
 

                                                                  AMENDAMENTE ADMISE                                                      PLX 77/2021 
 
 

Nr. 
Crt. 
 

Text Legea nr. 286/2009 
privind Codul Penal 
 

Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivare 

1.  Lege pentru modificarea și 
completarea art. 154, 182, 210, 
211 și 213 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul Penal 

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul 
Penal 
 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Conform observațiilor 
Consiliului Legislativ 

2.  Art. I. – Legea nr. 286 din 17 
iulie 2019 privind Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 510 
din 24 iulie 2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 

Articol unic - Legea nr. 
286/2019 privind Codul 
penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Amendament de tehnică 
legislativă. 

3. Art. 154 
(1) Termenele de prescripţie a 
răspunderii penale sunt: 
 a) 15 ani, când legea prevede 
pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai mare de 
20 de ani; 
 
 

1. La articolul 154, alineatul 
(1), se completează litera a), 
care va avea următorul 
cuprins: 
a) 15 ani, când legea prevede 
pentru infracțiunea săvârșită 
pedeapsa detențiunii pe viață sau 
pedeapsa închisorii mai mare de 
20 de ani sau când au fost 

1.La articolul 154, alineatul 
(1), se completează lit.a), care 
va avea următorul cuprins:  
a) 15 ani, când legea prevede 
pentru infracțiunea săvârșită 
pedeapsa detențiunii pe viață, 
pedeapsa închisorii mai mare 
de 20 de ani sau în cazul 
săvârșirii infracțiunilor 

Pentru un spor de rigoare 
în exprimarea 
enumerărilor din cadrul 
acestui articol se 
înlocuiește primul „sau” 
cu ”,”. 
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(4) Cu excepția infracțiunilor 
prevăzute la art.218 și 220, în 
cazul infracţiunilor contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale, 
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. 

săvârșite infracțiunile prevăzute 
la art. 210 şi art. 211; 

prevăzute la art. 210 şi art. 
211; 
 
Articolul 154, alineatul (4), se 
completează și va avea 
următorul cuprins:  
(4) Cu excepția infracțiunilor 
prevăzute la art.218 și 220, în 
cazul infracţiunilor contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale, 
al celor de trafic şi exploatare 
a persoanelor vulnerabile, 
precum şi al infracţiunii de 
pornografie infantilă, 
săvârşite faţă de un minor, 
termenul de prescripţie începe 
să curgă de la data la care 
acesta a devenit major. Dacă 
minorul a decedat înainte de 
împlinirea majoratului, 
termenul de prescripţie începe 
să curgă de la data decesului. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

 
 
 
Conform observațiilor 
Consiliului Legislativ  
 
Prin intrarea în vigoare a 
Legii 217 din 29 
octombrie 2020, printr-o 
eroare de tehnoredactare, 
a fost eliminat textul 
referitor la infracțiunile 
de trafic de minori și 
pornografie infantilă care 
se impun a fi reintroduse. 
Referirea la aceste 
infracțiuni reprezintă 
transpunerea în legislația 
penală a României a 
prevederilor art.15 
alin.(2) din Directiva 
2011/93. 

4. Art. 182  
Prin exploatarea unei persoane 
se înţelege: a) supunerea la 
executarea unei munci sau 
îndeplinirea de servicii, în mod 
forţat; b) ţinerea în stare de 
sclavie sau alte procedee 
asemănătoare de lipsire de 
libertate ori de aservire; c) 
obligarea la practicarea 
prostituţiei, la manifestări 
pornografice în vederea 
producerii şi difuzării de 
materiale pornografice sau la 

2. La articolul 182, după litera 
e) se introduce o nouă literă, 
litera f), cu următorul cuprins: 
 
”f) obligarea la comiterea de 
fapte prevăzute de legea penală” 

2. La articolul 182, după 
litera e) se introduc două noi 
litere, literele f ) si g), cu 
următorul cuprins:  
”f) obligarea la comiterea de 
fapte prevăzute de legea 
penală”; 
g) căsătoria forțată. 
 
 
 
 
 

În conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă, „litera f)” din 
partea dispozitivă este 
redată sub forma „lit.f)”, 
conform observațiilor 
Consiliului Legislativ  
 
Căsătoria forțată este 
adesea întâlnită, atât 
pentru obținerea 
cetățeniei de către străini, 
cât si în rândul copiilor 
asa cum se prevede și în 
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alte forme de exploatare sexuală; 
d) obligarea la practicarea 
cerşetoriei; 
e) prelevarea de organe, ţesuturi 
sau celule de origine umană, în 
mod ilegal. 

Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS 

raportul UN OHCHR din 
2020. 

5.  
 
Art. 210  
 
 
(1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unei persoane în scopul 
exploatării acesteia, săvârşită: a) 
prin constrângere, răpire, 
inducere în eroare sau abuz de 
autoritate; b) profitând de 
imposibilitatea de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa ori de 
starea de vădită vulnerabilitate a 
acelei persoane; c) prin oferirea, 
darea, acceptarea sau primirea 
de bani ori de alte foloase în 
schimbul consimţământului 
persoanei care are autoritate 
asupra acelei persoane, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 
la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

3. La articolul 210 alineatul 
(1), după litera a) se introduce 
o nouă litera a1 ) și se modifică 
litera c) care vor avea 
următorul cuprins: 
 (1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unei persoane în scopul 
exploatării acesteia, săvârșită: a1 
) prin constrângere, în vederea 
determinării la începerea sau 
continuarea practicării 
prostituției; c) prin oferirea, 
darea, acceptarea sau primirea de 
bani ori de alte foloase în 
schimbul consimțământului 
persoanei care are autoritate 
asupra acelei persoane se 
pedepsește cu închisoarea de la 4 
la 10 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

3. Alineatul (2) al articolului 
210 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
Art. 210 : Traficul de persoane 
(1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unei persoane în 
scopul exploatării acesteia, 
săvârşită: a) prin constrângere, 
răpire, inducere în eroare sau 
abuz de autoritate; b) profitând 
de imposibilitatea de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa ori 
de starea de vădită 
vulnerabilitate a acelei 
persoane; c) prin oferirea, 
darea, acceptarea sau primirea 
de bani ori de alte foloase în 
schimbul consimţământului 
persoanei care are autoritate 
asupra acelei persoane, se 
pedepsește cu închisoarea de la 
4 la 10 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Pentru a reflecta mai bine 
intervențiile legislative 
preconizate, partea 
dispozitivă a fost 
reformulată.  
 
Deoarece normele de 
tehnică legislativă nu 
permit suprapunerea 
reglementării acelorași 
fapte penale în cadrul a 
doua articole din Codul 
Penal - art.210 lit. a1 ) 
conform intervenției 
legislative și art.213 
alin.(2), se renunță la 
intervenția legislativă 
făcută prin această literă, 
lit.a1 ).  
Intervenția se va găsi la 
alin. 2) al art.210, lit. f). 
Conform observațiilor 
Consiliului Legislativ. 

6.  
Art. 210  
 
 

La articolul 210, alineatul (2) 
se modifică și se completează, 
având următorul cuprins:  
 

Alineatul (2) al articolului 
210 se modifică și se 
completează, având 
următorul cuprins:  

Având în vedere 
exigențele de tehnică 
legislativă, partea 
dispozitivă a alineatului 
(2) se modifică. 
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(2) Traficul de persoane săvârşit 
de un funcţionar public în 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu 
se pedepseşte cu închisoare de la 
5 la 12 ani. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de 
la 5 la 12 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci 
când: 

(2) Pedeapsa este închisoarea 
de la 5 la 12 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci 
când:  
a) fapta a cauzat victimei o 
vătămare gravă a integrității 
corporale sau a sănătății;  
b) fapta a fost săvârșită în 
scopul prelevării de organe, 
țesuturi sau celule; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS 

Pentru o mai bună 
claritate a intervenției 
legislative de la lit.c) este 
necesară eliminarea 
expresiei finale „în 
vederea comiterii 
infracțiunii”.  
 
Conform observațiilor 
Consiliului Legislativ, 
pentru o mai bună 
claritate a intervenției 
legislative de la lit.e), 
este necesară 
introducerea expresiei 
„aflat în exercițiul 
atribuțiilor de serviciu”. 
Ipoteza este deci a 
funcționarului public 
care, chiar în timpul cât 
îți exercită atribuțiile de 
serviciu, comite 
infracțiunea de trafic, 
cum ar fi un polițist de 
frontieră care, în 
exercitarea serviciului de 
pază, comite acte de 
complicitate la o 
infracțiune de trafic de 
persoane.

7. -- -- La articolul 210, după 
alineatul 2, se introduce un 
nou alineat, alin.(21 ), care va 
avea următorul cuprins:  
„(21 ) Pedeapsa este 
închisoarea de la 10 la 20 ani 
și interzicerea exercitării 
unor drepturi atunci când 
fapta a avut ca urmare 
moartea victimei.” 

Având în vedere 
gravitatea consecințelor 
săvârșirii infracțiunii, 
respectiv moartea 
victimei, se impune 
eliminarea lit.e) și 
introducerea unui alineat 
distinct, alin.(21 ), iar 
pedeapsa diferențiată 
trebuie corelată cu 
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Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

sancțiunile prevăzute 
pentru săvârșirea 
omorului. 

8.  
Art. 211  
 
(1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unui minor, în scopul 
exploatării acestuia, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 3 
la 10 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

4. La articolul 211, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
(1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unui minor, în scopul 
exploatării acestuia, se 
pedepsește cu închisoarea de la 5 
la 10 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

4. Alineatul (1) al articolul 
211 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
(1) Recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau 
primirea unui minor, în scopul 
exploatării acestuia, se 
pedepsește cu închisoarea de la 
5 la 10 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Pentru claritate, partea 
dispozitivă a alin.(1) este 
reformulată, conform 
observațiilor Consiliului 
Legislativ. 

9.  
 
Art. 211  
 
 
(2) Pedeapsa este închisoarea de 
la 5 la 12 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci 
când: a) fapta a fost săvârşită în 
condiţiile art. 210 alin. (1); b) 
fapta a fost săvârşită de către un 
funcţionar public în exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu; c) fapta a 
pus în pericol viaţa minorului; d) 
fapta a fost săvârşită de un 
membru de familie al minorului; 
e) fapta a fost săvârşită de către 
o persoană în a cărei îngrijire, 
ocrotire, educare, pază sau 
tratament se afla minorul ori de 
o persoană care a abuzat de 
poziţia sa recunoscută de 

La alineatul (2) se modifică 
litera b) și, după litera e), se 
introduce o nouă literă, litera 
f), care vor avea următorul 
cuprins:  
(2) Pedeapsa este închisoarea de 
la 7 la 12 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci 
când: b) fapta a fost săvârșită în 
condițiile art. 210 alin. (2) -------
-------------------------------- - f) 
fapta a fost săvârșită în vederea 
exploatării sexuale a unui minor. 

La articolul 211, alineatul 
(2), partea introductivă se 
modifică, iar după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit. f), 
cu următorul cuprins :  
(2) Pedeapsa este închisoarea 
de la 7 la 12 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi atunci 
când: b) fapta a fost săvârșită 
în condițiile art. 210 alin. (2) --
-------------------------------------- 
f) fapta a fost săvârșită în 
vederea exploatării sexuale a 
unui minor. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS 

În conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă, în partea 
dispozitivă a alin.(2), 
referirea la „litera f)” se 
modifică cu „lit.f)”. 
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încredere sau de autoritate 
asupra minorului 

10.   La articolul 211, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (21 ) 
care va avea următorul 
cuprins:  
(21 ) Pedeapsa este închisoarea 
de la 15 la 25 ani și 
interzicerea exercitării unor 
drepturi atunci când fapta a 
avut ca urmare moartea 
victimei. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Introducerea unui nou 
alineat, alin.(21 ), la 
art.210, impune 
introducerea unui nou 
alineat și în cadrul 
infracțiunii de trafic de 
minori care să prevadă o 
circumstanță agravantă 
atunci când fapta a avut 
ca urmare moartea 
victimei. Pedeapsa se 
corelează cu cea 
prevăzută pentru 
infracțiunea de omor 
calificat

11. Art. 213  
(2) În cazul în care determinarea 
la începerea sau continuarea 
practicării prostituţiei s-a realizat 
prin constrângere, pedeapsa este 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor 
drepturi. 

5. Articolul 213, alineatul (2) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
(2) În cazul în care determinarea 
la începerea sau continuarea 
practicării prostituției s-a realizat 
prin constrângere, pedeapsa este 
închisoarea de la 4 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor 
drepturi. 

Alineatul (2) al articolului 
213 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
(2) În cazul în care 
determinarea la începerea sau 
continuarea practicării 
prostituției s-a realizat prin 
constrângere, pedeapsa este 
închisoarea de la 5 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor 
drepturi. 
 
Autor:deputat Dragoș Cătălin 
Teniță - Grupul parlamentar al 
Alianței USR PLUS

Pentru clarificarea 
raportului dintre 
infracțiunile de trafic de 
persoane sau de minori și 
infracțiunea de 
proxenetism în variantă 
agravată. Pentru a intra 
pe termenul de 
prescripție de 8 ani de la 
art 154 (1)lit.c) din Codul 
Penal, nu pe litera d) (de 
5 ani). Extrem de 
important pentru 
situațiile de trafic de 
persoane.

 


