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Nr. 

crt. 
TEXTUL DIN PROIECT AMENDAMENTUL PROPUS MOTIVARE 

 

1. 

 
Art. 177  Membru de familie 
(1) Prin „membru de familie” se înţelege: 
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, 

copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin 
adopţie, potrivit legii, astfel de rude; 

b) soţul; 
c) persoanele care au stabilit relaţii 

asemănătoare acelora dinte soţi sau dintre părinţi 
şi copii, în cazul în care convieţuiesc. 

………………………………………………………
. 

 

 
Art. 177 Membru de familie 
(1) Prin „membru de familie” se înţelege: 
soţul, ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi 

surorile, copiii acestora, precum şi persoanele 
devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude. 

 
 
litera c) se elimină 
 
………………………………………………. 

Textul pe care îl propunem, cu excluderea 
literei c) este cel din proiect, uşor reformulat. 

El reprezintă un progres notabil faţă de 
definiţia din codul penal în vigoare.  

Neincluderea concubinilor în categoria 
membrilor de familie se justifică prin 
argumentul apărării familiei legitime 
rezultate din căsătorie. 

Căsătoria implică asumarea de 
responsabilităţi reciproce între soţi, faţă de 
copii şi societate, concubinajul dimpotrivă 
implică eludarea asumării de obligaţii. 

Recunoaşterea unor efecte identice sub 
aspect juridic înseamnă subminarea 
căsătoriei prin recunoşterea concubinajului ca 
alternativă legitimă. În principiu, o asemenea 
decizie nu este exclusă, dar reclamă o 
dezbatere mai largă, ce nu poate avea loc în 
contextul codului penal, sub presiunea timpului. 

Textul literei c) implică, în litera sa, inclusiv 
recunoaşterea cuplurilor homosexuale, 
deoarece şi acestea pot invoca o convieţuire 
asemănătoare celor dintre soţi, inclusiv 
relaţii asemănătoare celor dintre părinţi şi 
copii în raport de copilul unuia din parteneri 
sau faţă de copiii crescuţi fără a fi adoptaţi. 

Fără a exclude de plano posibilitatea unei 
recunoaşteri viitoare a uniunilor dintre 
persoane de acelaşi sex, nu considerăm 
oportună luarea unei asemenea decizii 
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sensibile în mod pripit, printr-un text al codului 
penal care nu o afirmă în mod explicit, dar va 
permite în mod cert invocarea lui în orice 
instanţă din România sau din străinătate. 
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Art. 188   Uciderea la cererea victimei  
 

 
Art. 188 Omorul la cererea victimei  

 

 
Pentru a nu excepta această infracţiune de la 
aplicarea art. 187 litera e) 
 
Argument: ca faptă comisă o singură dată se 
justifică o sancţionare mai blândă a omorului la 
cerere, dar repetarea faptei nu mai este 
scuzabilă si nu trebuie tolerată printr-un regim 
sancţionator de excepţie. 
 
Soluţia propusă este concordantă cu 
reglementarea în vigoare, care permite luarea 
în considerare a omorului la cerere ca 
agravantă a omorului deosebit de grav. 
 

 

3. 

 
Art. 190   Uciderea la cererea victimei  
 
Uciderea săvârşită la cererea explicită, 

serioasă, conştientă şi repetată a victimei care 
suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate 
gravă atestate medical, cauzatoare de suferinţe 
permanente şi greu de suportat se pedepseşte cu 
închisoare de la 1 la 5 ani. 

 

 
Art. 190   Omorul la cererea victimei  
 
Uciderea săvârşită la cererea explicită, 

serioasă, conştientă şi repetată a victimei care 
suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate 
gravă atestate medical, cauzatoare de suferinţe 
permanente şi greu de suportat se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani. 

 

 
Limitele de pedeapsă pe care le propunem 
sunt egale cu cele posibile conform codului 
penal în vigoare în caz de omor simplu, dar 
totuşi mai reduse decât cele posibile conform 
codului actual în caz de omor calificat cu 
reţinerea de circumstanţe agravante (3 la 15 
ani fără o zi).  
In esenţă e vorba de o eutanasie activă la 
cerere, care e mai gravă decât suicidul asistat. 
 
La suicidul asistat  (art. pedeapsa este de la 3 
la 7 ani. 
 
Dacă persoana bolnavă cere făptuitorului să-i 
procure otravă pentru a se sinucide, iar acesta 
o procură, cel care a procurat otrava va fi 
pedepsit pentru înlesnirea sinuciderii, cu 
pedeapsa de la 3 la 7 ani. 
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Ar fi  fost pedepsit cu pedeapsa de la 1 la 5 ani 
dacă o ucidea el insusi, ceea ce releva 
necorelarea evidenta a pedepselor pentru cele 
doua infractiuni 
 

 

4. 

Art. 200 Uciderea ori vătămarea nou-
născutului săvârşită de către mamă 
        (1)  Uciderea copilului nou-născut imediat 
după naştere dar nu mai târziu de 24 de ore, 
săvârşită de către mama aflată în stare de 
tulburare psihică se pedepseşte cu închisoare de 
la 1 la 5 ani. 
        (2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 
sunt săvârşite asupra copilului nou-născut imediat 
după naştere dar nu mai târziu de 24 de ore, de 
către mama aflată în stare de tulburare psihică, 
limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună şi, 
respectiv, 3 ani. 

 

Art. 200 Uciderea ori vătămarea nou-
născutului săvârşită de către mamă 
        (1)  Uciderea copilului nou-născut imediat 
după naştere dar nu mai târziu de 24 de ore, 
săvârşită de către mama aflată în stare de 
tulburare psihică se pedepseşte cu închisoare de 
la 2 la 7 ani. 
        (2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 
sunt săvârşite asupra copilului nou-născut imediat 
după naştere dar nu mai târziu de 24 de ore, de 
către mama aflată în stare de tulburare psihică, 
limitele speciale ale pedepsei limitele speciale ale 
pedepsei se reduc la jumătate. 

 

La alin. 1: 
Nu există nici o justificare rezonabilă de a 
reduce pedeapsa comparativ cu cea prevăzută 
în prezent pentru infracţiunea de pruncucidere, 
deci propunem limitele actuale ale pedepsei. 
 
La alin. 2 considerăm oportună soluţia propusă 
de în proiectul Ministerului Justiţiei., care 
corelează pedepsele din acest articol cu cele 
din art. 193-195. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 201 Întreruperea cursului sarcinii 
(1)  Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în 

vreuna dintre următoarele împrejurări: 
a) în afara instituţiilor medicale sau a 

cabinetelor medicale autorizate în acest 
scop; 

b) de către o persoană care nu are calitatea 
de medic de specialitate obstetrică-
ginecologie şi drept de liberă practică 
medicală în această specialitate; 

c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece 
săptămâni, 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. 

………………………………………… 

 

 
Art. 199 Întreruperea ilegală  a cursului 

sarcinii 
(1)  Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în 

vreuna dintre următoarele împrejurări: 
a) în afara instituţiilor medicale sau a 

cabinetelor medicale autorizate în acest 
scop; 

b) de către o persoană care nu are calitatea 
de medic de specialitate obstetrică-
ginecologie şi drept de liberă practică 
medicală în această specialitate; 

c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece 
săptămâni, 

se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

…………………………………………… 

 
În condiţiile posibilităţii legale de întrerupere a 
sarcinii în limita a 14 săptămâni, nu se justifică 
sancţionarea cu amendă a avortului comis în 
condiţiile alin. (1) care îndeosebi în cazul 
literelor a) şi b) este deosebit de riscant pentru 
viaţa şi sănătatea femeii. 
 
Articolul 145 alin. 1 din codul penal spaniol 
prevede pentru această ipoteză pedeapsa cu 
închisoarea de la unu la 3 ani, fără amendă. 
 
Textul art. 185 din codul penal în vigoare a fost 
adoptat într-o perioadă în care amintirea 
legislaţiei comuniste era încă foarte vie, astfel 
că luarea lui ca termen de comparaţie sub 
aspectul pedepsei nu este relevantă. 

6.  
 
Art. 201. 

 
 
După alineatul 5 propunem introducerea unui 

 
 
Textul propus corespunde textului prevăzut de 
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alineat nou: 
(6) Nu constituie infracţiune întreruperea 

sarcinii efectuată de un medic de specialitate 
obstetrică-ginecologie daca  era necesara 
pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea 
corporala a femeii însarcinate de la un pericol 
grav si iminent si care nu putea fi înlaturat 
altfel; 

 

 

art. 185 alin. 6 litera a) din codul penal în 
vigoare.  
 
Chiar şi în absenţa acestui text fapta nu va fi 
considerată infracţiune, făcându-se aplicarea 
dispoziţiilor referitoare la starea de necesitate. 
 
Totuşi, prevederea acestei dispoziţii exprese în 
articolul 201 se justifică pentru informarea 
corectă a publicului larg 

 

7. 

 

 

 

 

 
Art. 201    
…………………………………………………… 
 (6)  Nu constituie infracţiune avortul terapeutic 

efectuat de un medic de specialitate obstetrică-
ginecologie. 

………………………………………… 

 
Art. 201 

……………………………………………………… 
 (7)  Nu constituie infracţiune întreruperea 

sarcinii efectuată de un medic de specialitate 
obstetrică-ginecologie până la vârsta de 24 de 
săptămâni, dacă intreruperea sarcinii se 
impunea din motive terapeutice, în cazurile şi 
cu respectarea procedurii prevăzute de 
dispoziţiile legale. 

…………………………………………… 

 
Textul iniţiatorului lasă la aprecierea suverană 
a medicului dacă să recurgă sau nu la avort, 
fără a stabili nici un fel de cazuri, criterii sau 
reguli. 
 
Acest text duce la lipsirea totală de eficienţă a 
normei de incriminare, medicul putând invoca 
oricând, în mod discreţionar, un motiv 
terapeutic. 

 
Textul propus păstrează în formă uşor 
modificată textul din art. 185 al codului penal în 
vigoare. El subliniază două aspecte: 
1. avortul să fi fost necesar din raţiuni 

terapeutice, fără a se recurge la el când 
exista şi altă soluţie terapeutică decât 
avortul. 

2. Înţelesul expresiei de motive terapeutice 
va trebui precizat prin dispoziţii legale, 
cuprinse în reglementare specială, aşa 
cum există şi în alte ţări. De asemenea, 
legea specială va prevedea şi procedura 
de urmat. Tot prin lege specială va trebui 
reglementată şi chestiunea avortului pentru 
minore.  

Faptul că până în prezent nu există o 
asemenea reglementare specială nu este un 
motiv ca prin textul din codul penal să se 
deschidă calea arbitrariului. 
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Din 1996 până azi Ministerul Sănătăţii putea să 
rezolve această chestiune, fie şi printr-un ordin 
al ministrului. 

 
8. 

 
Art. 201  
…………………………………………………….. 
(7) Nu se pedepseşte femeia însărcinată care 

îşi întrerupe cursul sarcinii. 
 
 
 
 

 
Art. 201 
……………………………………………………… 
(7) Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită 

de către femeia însărcinată, până la vârsta de 
24 de săptămâni se pedepseşte cu închisoare 
de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Cu aceeaşi 
pedeapsă se sancţionează şi fapta femeii 
însărcinate de a fi consimţit la întreruperea 
cursului sarcinii efectuată în mod ilegal de 
către o altă persoană. 

 
Textul propus reproduce  în mod fidel 

reglementarea din art. 145 alin. 2  din codul 
penal spaniol, inclusiv pedeapsa. Similar este 
şi textul art. 140 al codului penal portughez, 
modificat în 2007. 

Argumente: 
Nepedepsirea avortului comis de femeie 

poate avea ca efect eludarea oricând a normei 
de incriminare. Orice femeie va putea susţine 
că şi-a întrerupt singură sarcina, chiar dacă a 
apelat la o altă persoană în acest scop. Nu 
este raţional ca legea să invite la eludarea ei. 

Textul art. 185 a fost introdus în proiectul 
Legii nr. 140/1996 la propunerea comisiei 
juridice a Senatului din acea perioadă. 

În mod deliberat, în textul art. 185 C.pen. nu 
s-a prevăzut o dispoziţie expresă de 
nepedepsire a faptei femeii însărcinate, tocmai 
pentru a nu genera idei de eludare a legii.  

S-a preferat ca nepedepsirea avortului 
comis de femeie să fie mai greu de descifrat 
pentru nespecialişti, urmând ca în viitor, când 
va deveni posibil, să fie incriminată şi această 
faptă. 

 
După 20 de ani de la abrogarea vechii legislaţii 
antiavort femeile ştiu că pot  beneficia de 
întreruperea sarcinii în condiţii de siguranţă, 
astfel că încriminarea autoavortului, în condiţii 
riscante, este acum perfect sustenabilă.  
 

 
9. 

 
Art. 202   Vătămarea fătului 
1) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a 

împiedicat instalarea vieţii extrauterine se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

 (2) Vătămarea fătului în timpul naşterii, care a 

 
Art. 202. Uciderea sau vătămarea fătului 
1) Uciderea fătului în timpul naşterii se 

pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 ani. 
 (2) Vătămarea fătului în timpul naşterii, care a 

cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se 

 
Alin. (1) reprezintă în esenţă uciderea cu 
intenţie a fătului în timpul naşterii de către o 
o persoană,  
Poate avea loc în timpul expulzării parţiale sau 
complete, înainte de secţionarea cordonului 
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cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, iar 
dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa 
este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

 (3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin 
care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare 
corporală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea 
copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 
3 ani. 
(4) Vătămarea fătului săvârşită în timpul naşterii 
de către mama aflată în stare de tulburare psihică, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 
(1) şi (2), ale cărei limite se reduc la jumătate.   

 
 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar 
dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa 
este închisoarea de la 6 la 12 ani. 

 (3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin 
care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare 
corporală, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 
5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului 
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. 

(4) Uciderea fătului în timpul naşterii de 
către mama aflată în stare de tulburare psihică, 
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  

 
După alin 4 propunem un alineat nou:  
(5) Faptele prevăzute în alin. (2) săvârşite de 

către mama aflată în stare de tulburare psihică, 
se sancţionează cu pedepsele prevăzute în alin. 
(2), ale căror limite se reduc la jumătate.   
 

ombilical, la interval uneori de secunde înainte 
de instalarea vieţii extrauterine.  
 
Potrivit unei părţi a doctrinei fapta ar trebui 
calificată ca omor. Însă chiar dacă nu e 
calificată omor, sancţionarea similară cu 
omorul simplu se justifică, neexistând 
argumente semnificative în sens contrar. 
 
Stabilirea limitelor de la 10 la 20 de ani este 
necesară şi pentru a corela pedeapsa 
prevăzută în alin. 1 cu pedeapsa din art. 188 şi 
200. În cazul de faţă e vorba de uciderea 
fătului de către o altă persoană decât mama, 
respectiv de către mamă, fără ca aceasta să se 
afle în starea de tulburare prevăzută de art. 
200. 
. 
La alin. (2) teza I  pedeapsa trebuie corelată 
cu pedeapsa din art. 194 alin. 1 şi art. 201 alin. 
2, nu stabilită arbitrar.  
La alin. (2) teza II pedeapsa trebuie corelată 
cu pedeapsa din art.  195. 
 
La alin. 3 teza I pedeapsa trebuie corelată 
cel puţin parţial, cu cea din art. 194 alin. 1. 
La alin. 3 teza a II-a . Este vorba şi aici de o 
ucidere cu intenţie depăşită. Premisa este 
naşterea unui copil viu, dar cu o vătămare 
corporală al cărei efect progresiv este moartea 
copilului. Pedeapsa ar trebui corelată tot cu art. 
193, dar si o pedeapsă de la 3 la 10  ani este 
rezonabilă. 
 

 
10. 

 
Art. 202   Vătămarea fătului 
………………………………………. 
 
(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de 

către femeia însărcinată, nu se pedepseşte. 
 

 
 
 
 
Propunem eliminarea alin. (7) 

 
Pentru motivele invocate ca argumente în 
favoarea pedepsirii avortului comis de femeia 
însărcinată.   
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11. 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 213  Proxenetismul 
(1) Determinarea sau înlesnirea practicării 

prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de 
pe urma practicării prostituţiei de către una sau 
mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare 
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. 

(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. 

(3)  Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un 
minor, limitele speciale pedepsei se majorează cu 
jumătate. 

(4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege 
întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în 
scopul obţinerii de foloase patrimoniale pentru sine 
sau pentru altul. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem eliminarea alin. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă se va accepta amendamentul de 
incriminare a prostituţiei, nu mai este necesar 
alin. (4) al art. 213  

 
12. 
 
 
 
 
 

 
Art. 221  Coruperea sexuală a minorilor 
(1) Comiterea de către un major împreună cu 

un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, a unui 
act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în 
art. 218, precum şi determinarea minorului să 
suporte ori să efectueze un astfel de act, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2)  Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 

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

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

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

 
Art. 221  Coruperea sexuală a minorilor 
(1) Comiterea de către un major împreună cu 

un minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani, a 
unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut 
în art. 218, precum şi determinarea minorului să 
suporte ori să efectueze un astfel de act, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 

a) minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul 
făptuitorului; 

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

(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un 

 
La alineatele 1, 2 şi 3 propunem modificarea 
vârstei minorului la 15 ani. 
Raţiunea este protejarea minorilor contra 
abuzurilor sexuale. În general în Europa 
vârsta consimţământului sexual valabil este 
de 15 ani. 
 
Coborârea până la  13 ani a vârstei minorului 
cu care un major poate avea relaţii sexuale 
(fără penetrare) nu e corelată cu art. 220 alin. 
1 şi nu are nici o justificare valabilă. 
 
Menţinerea textului din proiect ar putea avea 
ca efect atragerea pedofililor în România! 
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(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un 
major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 
vârsta de 13 ani, se pedepseşte 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 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 pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

 

major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 
vârsta de 15 ani, se pedepseşte 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 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 pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

 
 
 

La alin. 2 propunem eliminarea literei a) din 
proiect, urmând să se aplice, când este cazul, 
concursul de infracţiuni cu incestul. 

 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 222 Racolarea minorilor în scopuri 
sexuale 

Propunerea făcută de către un major, prin 
intermediul tehnologiilor de comunicare şi 
informare, pentru a întâlni minor care nu a împlinit 
vârsta de 13 ani, în scopul comiterii unui act din 
cele prevăzute la art. 218 sau 219, dacă 
propunerea a fost acceptată de către minor, se 
pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau 
cu amendă. 

 

Art. 222 Racolarea minorilor în scopuri 
sexuale 

Propunerea făcută de către un major, prin 
intermediul tehnologiilor de comunicare şi 
informare, pentru a întâlni minor care nu a împlinit 
vârsta de 15 ani, în scopul comiterii unui act din 
cele prevăzute la art. 218 sau 219, dacă 
propunerea a fost acceptată de către minor, se 
pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni 
sau cu amendă. 

 

Propunem modificarea la 15 ani a vârstei 
minorului, cu motivarea de la articolul 
precedent. 
 
Propunem şi majorarea maximului pedepsei 
la 6 luni. 

 
 
14. 
 
 
 
 
 

 
 
După art. 222 propunem un articol nou: 

 
Articol nou: 
 
Art. 2221  Prozelitismul  
Oferta sau promisiunea de a înlesni 

întâlnirea unei persoane cu un minor care nu a 
împlinit vârsta de 15 ani, în scopul comiterii 
unui act din cele prevăzute la art. 218 sau 219, 
făcută prin intermediul tehnologiilor de 
comunicare şi informare, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 
Propunem introducerea acestei noi infracţiuni, 
ca infracţiune-obstacol în raport cu cele 
prevăzute în art. 220 şi 221. 
 
Textul propus, completează ideea art. 220 din 
proiect şi are ca scop combaterea turismului 
pedofil. 
 
Fapta constă, în esenţă, în propagandă sau 
publicitate în scopul atragerii de persoane 
interesate să comită acte sexuale cu minori. 
 
Dacă fapta ar fi urmată de săvârşirea actului 
sexual cu minorul, va exista participaţie penală 
la infracţiunea din art. 218 sau 219. 
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Fapta a cărei incriminare o propunem este 
conexă proxenetismului, dar nu este 
proxenetism, nefiind condiţionată de 
practicarea prostituţiei de către minor.  
 
Ideea acestei infracţiuni se regăseşte în art. 
202 alin. 4 din codul penal în vigoare, care 
prevede că: 
”Ademenirea unei persoane în vederea 
savârsirii de acte sexuale cu un minor de sex 
diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu 
închisoare de la unu la 5 ani.” 
 
Textul citat nu a fost prea bine înţeles şi nu a 
fost valorificat în proiectul codului penal. 
 
Ideea publicităţii pentru relaţii sexuale pedofile 
se regăseşte şi în art. 600-quinquies din codul 

penal italian. 

 

 
 
15.  
 
 

 
Art. 376  Bigamia 
(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o 

persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau amendă. 

………………………………………………….. 
 
 

 
Art. 374  Bigamia 
(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o 

persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 5 ani. 

………………………………………………….. 
 

 
 
Propunem majorarea pedepsei închisorii şi 
eliminarea amenzii. Pedeapsa va fi identică 
celei din codul penal actual, care este de la 
unu la 5 ani. 
 
Familia este una dintre cele mai importante 
valori sociale, care merită a fi apărate, nu 
bagatelizate, duse în derizoriu. 
 

 
 
16. 
 
 
 
 
 

 
Art. 377. Incestul 
 
Propunem o redactare nouă, corelată cu 
incriminarea violului, agresiunii sexuale şi actului 
sexual cu un minor. 

 
Art. 377. Incestul  
 
1) Actul de penetrare sexuală de orice natură 

săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi 
şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 
5 ani. 

(2) Dacă fapta comisă între persoanele 
prevăzute în alineatul (1) constă în alte acte de 

Textul propus are în vedere incriminarea 
actelor sexuale de orice natură comise între 
rude în linie directă sau fraţi şi surori, cu 
diferenţiere de sancţiune în raport de natura 
actelor sexuale (cu penetrare sau fără 
penetrare).  
 
Este o infracţiune bilaterală, atrăgând 
pedepsirea ambilor subiecţi dacă au comis 
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natură sexuală, pedeapsa este închisoarea de 
la 3 luni la 2 ani. 
 
 

fapta cu consimţământ, în caz contrar fapta 
constituind infracţiune doar pentru unul dintre 
subiecţi.  
 
Se va face aplicarea concursului de infracţiuni 
atunci când este cazul (viol şi incest, act sexual  
cu un minor şi incest, etc.) conform practicii 
judiciare consolidate  de până în prezent. 
 

 
17. 
 
 
 

 
După art. 377 propunem introducerea unui 
articol nou 

 
Articol nou: 3771 
 

Determinarea concubinajului minorilor 
 
Determinarea unui minor care nu a împlinit 

vârsta de 16 ani de a convieţui cu altă persoană 
în relaţii similare căsătoriei, săvârşită de către 
părinte sau de către reprezentantul său legal, 
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. 

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta 
persoanei care înlesneşte convieţuirea 
minorului în condiţiile prevăzute în alin. 1. 

 

 
 
Incriminarea acestei fapte se dovedeşte 
necesară pentru combaterea obiceiului existent 
la o anumită categorie a populaţiei de a-şi 
”căsători” copiii la vârste fragede. Nu rareori 
din aceste  legături rezultă sarcini şi se nasc 
copii. 
 
Această practică este incompatibilă cu 
convenţiile internaţionale vizând protecţia 
copilului şi cu standardele europene, atrăgând 
dezonoare pentru România. 
 
Deşi se practică pe faţă, acest obicei nu a fost 
combătut de autorităţi, care nici nu au avut un 
instrument legal adecvat. 
 
Actele sexuale între aceşti minori sunt mai 
dificil de dovedit, dar dovedirea determinării 
minorilor să convieţuiască este simplă, chiar 
notorie. 
 
Textul propus este inspirat din art. 446 al 
Codului penal Carol al II-lea. 
 
Putem alege să nu incriminăm fapta, din jenă, 
ci să o tolerăm ca până în prezent, dar ar fi o 
soluţie încă şi mai puţin onorabilă 
  
 
 



 

 

 

11 

 
 
 

 
18. 

 
După art. 375 propunem introducerea unui 
articol nou 

 

 
Articol nou: 
Prostituţia 
Întreţinerea de acte sexuale de orice natură 

cu diferite persoane, în scopul obţinerii de 
foloase patrimoniale pentru sine sau pentru 
altul, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau amendă. 

 
 

 

Textul propus are o redactare nouă, eliminând 
neajunsurile incriminării în vigoare şi vizează 
ori ce fel de acte sexuale. 
Soluţia combaterii prostituţiei prin sancţiuni 
contravenţionale este infirmată zilnic prin faptul 
că prostituatele nu plătesc amenzile, nici nu pot 
fi executate silit pentru plata acestora. 
Metodele educative de prevenire a 
fenomenului prostituţiei  lipsesc cu desăvârşire 
sau nu au nici o eficienţă. 
 

 
19. 

 

Înainte de art. 376 propunem introducerea 

unui articol nou 
 
 
 
 

 
Articol nou: 
Cumpărarea de servicii sexuale 
Fapta de a obţine în mod ocazional întreţinerea 

de acte sexuale de orice natură în schimbul unei 
remuneraţii se pedepseşte cu închisoare de la  o 
lună la 6 luni sau amendă. 

 
 

 
Textul propus este inspirat din secţiunea 11 a 
capitolului 6 din codul penal suedez, 
introdusă în 2005 (după ce fapta fusese 
incriminată prin lege specială în 1999). 
 Modelul a fost preluat şi de Norvegia de la 1 
ian. 2009.  
 
Spre deosebire de prostituţie, infracţiunea de 
cumpărare de servicii sexuale nu presupune un 
caracter repetat. 
 
Textul din codul penal suedez este 
următorul:”Persoana care, în alt mod decât 
cele prevăzute anterior în acest capitol, obţine 
o relaţie  sexuală ocazională în schimbul unei 
plăţi se va pedepsi pentru cumpărare de 
servicii sexuale cu închisoare de până la 6 luni 
sau cu amendă. 
Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi 
dacă plata a fost promisă ori dată de către o 
altă persoană.” 
 
Acţionând asupra cererii de ”servicii sexuale” 
plătite textul propus poate determina o 
diminuare însemnată a prostituţiei, dar şi a 
proxenetismului, fapt dovedit deja după o 
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experienţă de 10 ani în Suedia. 
 
Combinând incriminarea prostituţiei cu 
incriminarea cumpărării de servicii sexuale se 
poate obţine un efect conjugat sporit. 
 

 
 
20. 
 
 

 
Propunem introducerea unui capitol nou în cadrul 
Titlului I al Părţii speciale 

 
CAPITOLUL  

INFRACŢIUNI PRIVIND MANIPULAREA 
GENETICĂ 

 
Alterarea  genotipului 
 
Art.   . – Alterarea genotipului uman, cu intenţie, 
în orice mod, se pedepseşte cu închisoare de la 
1 la 5 ani. 
 
Utilizarea periculoasă a ingineriei genetice 
 
Art.   .– Utilizarea ingineriei genetice pentru a 
produce arme biologice sau alte arme de 
exterminare în masă se pedepseşte cu 
închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
 
Crearea ilegală de embrioni umani şi clonarea 
 
Art.  .– (1) Crearea de embrioni umani în alte 
scopuri decât procreaţia se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 
crearea, prin clonare, a unei fiinţe umane 
genetic identice unei alte fiinţe umane, vii sau  
moarte. 
 
Sancţionarea tentativei 
 

Art.   – Tentativa la infracţiunile 
prevăzute în art.   ______se pedepseşte. 

 
Conţinutul textelor este preluat din codul penal 
din 2004. Codul a fost aprobat prin Legea 
nr.301 din 2004. 
 
Reglemenentări similare există şi în codurile 
europene recente, cum ar fi codul penal 
francez şi spaniol. 

 


