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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridicd, de numiri, disciplina, 
imunitdti si validari Nr.XIX/ 52/07.04.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 
adresa nr.L67/2021 din 22.03.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, initiatoh: senatori si deputati 
apartinand grupurilor parlamentare PNL, UDMR si USR-Plus.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
dispozitiilor privind prescriptia raspunderii penale, astfel cum este reglementata la 
articolul 153, m sensul stabilirii drept infractiuni imprescriptibile a celor prevazute la art. 209 
(Sclavia], art.210 (Traficul de persoane), art.211 (Traficul de minori), art.213 
(Proxenetismul], art. 219 (Agresiunea sexuala), art. 282 (Tortura] si art.374 (Pornografia 
infantile).

Luand in considerare statisticile si studiile la nivel international, precum si pentru a se 
evita situatii ca cea a Dosarului Tenderei, conform Expunerii de motive, "este mai mult decat 
necesard introducerea impreschptibihtdtii pentru aceste infractiuni (...) Declararea acestor 
infracpiuni ca fiind imprescriptibile este necesard nu doar din punct de vedere al asigurdrii 
principiului de dreptate pentru fiecare dintre victime, ci mai ales pentru mesajul clar pe care il 
transmite in societate, acela cd autorii acestor fapte nu se vor mai putea ascunde in spatele 
trecerii timpului, pi vorpldti pentru faptele lor

Initiatorii au avut in vedere si recenta decizie a Comitetului Mini§trilor din cadrul 
Consiliului Europei, urmare a condamnerii Romaniei de cdtre Curtea Europeand a Drepturilor 
Omului in cauza Al-Nashiri contra Romaniei pentru mai multe violdri ale drepturilor 
fundamentale intre care dreptul de a nu fi supus torturii, astfel incat "para noastrd are 
obligapia potrivit Convenpiei pentru apdrarea drepturilor omului pi libertdpilorfundamentale, sd 
garanteze prin legislapia sa eficacitatea anchetelor penale cu privire la aceste incdlcdri grave 
ale drepturilor omului. Cu privire la anchetarea pi pedepsirea oricdror acte de torturd. 
Comitetul Miniptrilor din cadrul Consiliului Europei recomandd modificarea legislapiei penale in



sensul eliminarii termenului de prescripfie a rdspunderii penale pentru torturd m toate cazurile. 
Romania a fast invitatd sd prezinte informapii Consiliului Europei cu privire la aceste mdsuri 
legislative pdnd cel tdrziu la data de 30 iunie 2021 potrivit deciziei adoptate la ultima reuniune 
a Comitetului Mini^trilor."

Scopul propunerii legislative antereferite este prezentat de initiatori in Expunere a fi 
acela de "a asigura dreptul la tndeplinirea actului de justipie pentru topi supraviepuitorii actelor 
de agresiune sexuald, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, pornografie infantild pi 
torturd indiferent de timpul scurs de la sdvdrpirea infracpiunii pi pdnd la momentul depunerii 
pldngerii penale, intrucdt urmdrile unor astfel de fapte sunt, de asemenea, imprescriptibile, 
victimele suferind de pe urma acestor fapte pentru tot restul viepii, dar pi pentru a aduce actul 
de justipie la efectele scontate pi drepte - pedepsirea reald a infractorilor."

De asemenea, prin normele propuse, se majoreaza limitele pedepsei pentru 
infractiunea de nedenuntarea, prevazuta la art.226 alin.[l), precum si completarea articolului 
cu un nou alineat, care sa prevada incriminarea nedenuntarii infractiunilor de trafic si 
exploatare a persoanelor vulnerabile sau a infractiunilor contra libertatii si integritatii 
sexuale savarsite fata de un minor, avand in vedere motivarea initiatorilor conform careia: 
"Denunparea unor infracpiuni atdt de grave, precum cele mdreptate impotriva viepii, libertdpii pi 
integritdpii sexuale, cele de trafic pi de exploatare a persoanelor vulnerabile atunci cdnd au ca 
victime minori, se poate realiza inclusiv cu protecpia identitdpii martorilor, in condipiile Codului 
de procedurd penald. Este o garanpie procesual penald oferitd acelor martori care refuzd sd 
denunpe astfel de fapte, intrucdt se tern de repelele de crimd organizatd care sdvdrpesc faptele in 
cauzd. Astfel, vor ft evitate situapii cum a fast cea de la Caracal

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observatii si propuneri, proiectul de lege.
Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil, cu observatii, propunerea

legislativa.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minoritafi a 

transmis un aviz favorabil.
In conformitate cu prevederile art.63, alin.(l), la dezbaterile asupra proiectului, a 

participat domnul Mihai Pa§ca, secretar de stat din cadrul Ministerului Justitiei.
Pe parcursul sedintelor, membrii au analizat Hotararea Camerei Deputatilor 

nr.67/2020 privind concluziile, raspunderile si masurile comisiei parlamentare de 
ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti, publicata in Monitorul Oficial, Partea 
I, nr.ll33 din 25 noiembrie 2020. Astfel, cum a rezultat din raportui Comisiei de ancheta 
parlamentara, “Romania este pe primul loc la traficul de persoane in Europa, statistica 
dovedita de numeroase rapoarte Internationale (...) Traficul de persoane este mai mult 
decat o simpla infractiune prevazuta in Codul penal, este un fenomen social, cu 
anumite caracteristici, de la cauzele care il genereaza si conditiile care favorizeaza 
dezvoltarea fenomenului". De asemenea, a fost avut in vedere, in cadrul dezbaterilor, si 
Raportui referitor la punerea in aplicare a Directive! 2011/36/UE privind prevenirea 
si combaterea traficului de persoane si protejarea victimelor acestuia, Raport al 
Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si al Comisiei pentru 
drepturile femeilor si egalitatea de gen din cadrul Parlamentului European, pe baza
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caruia a fost adoptata Rezolutia Parlamentului European din 10 februarie 2021 
referitoare la punerea in aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea si 
combaterea traficului de persoane si protejarea victimelor acestuia. Din Raportul celor 
doua Comisii ale Parlamentului European, au fost evidentiate urmatoarele aspecte:
- “traficul de fiinte umane (TFU) constituie o medicare a demnitdtii umane, a integritdtii fizice si 
psihologice a unei fiinte umane, care ne mconjoard in viata de zi cu zi si o medicare gravd a 
drepturilor fundamentale, dupd cum se subliniazd la articolul 5 alineatul [3] din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;’’
- „MuIte victime si traficanti rdmdn nedetectati si nu sunt inclusi in statisticile oficiale. De aceea, 
0 mare parte din datele si rapoartele statistice sunt incomplete si nu refleetd adeevat situatia.

Sunt necesare mai multe eforturi pentru a combate impunitatea si a-i aduce in fata justitiei 
pe cei care exploateazd victimele si comit abuzuri, inclusiv pe cei care utilizeazd in cunostintd de 
cauzd serviciile victimelor."
- „Statisticile si datele indied in mod clar cd exploatarea sexuald este in continuare cea mai 
rdspdnditd formd de trafic din Uniunea Europeand. Aproape trei sferturi dintre victimele din UE 
sunt femei si fete, traficate in principal in scopul exploatdrii sexuale. Majoritatea victimelor, 
din 2008, au fost constant femei si fete, iar dintre copiii victime, majoritatea sunt fete traficate 
pentru exploatare sexuald. 60 % dintre victime sunt traficate in scopul exploatdrii sexuale, peste 
Jumdtate dintre acestea avand cetdtenia UE. Peste 90 % dintre victimele traficului de persoane 
in scopul exploatdrii sexuale sunt femei si fete, iar 70 % dintre traficantii suspectati, urmdriti si 
condamnati sunt bdrbati. Aceste date evidentiazd dimensiunea de gen a traficului de persoane."
- "potrivit Europol, utilizarea tehnologiilor digitale a intdrit capacitatea infractorilor de a face 
trafic de fiinte umane pentru diferite forme de exploatare, intruedt node tehnologii sunt utilizate 
de traficanti in timpul fiiecdrei faze a exploatdrii sexuale, de la recrutarea victimelor si 
publicitatea referitoare la acestea, la santajarea s/ la controlarea deplasdrilor lor; intruedt 
aceste noi instrumente oferd traficantilor o mai mare anonimitate s/ creeazd dificultdti pentru 
autoritdtile de aplicare a legii in ceea ce priveste detectarea lor; intruedt interactiunea online 
creeazd atdt riscuri, cdt s/ oportunitdti pentru infractori, pentru victime s/ pentru autoritdtile de 
aplicare a legii;"

in cadrul sedintei din data de 7 aprilie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari au analizat propunerea legislative, amendamentele 
domnilor senatori, precum si observatiile din avizul Consiliului Legislativ si cele din avizul 
Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, Comisia a hotarat, cu majoritatea voturilor 
membrilor prezen^i, sa adopte un raport de admitere, cu amendamente admise. Prin 
amendamentele admise, membrii Comisiei au preluat observatiile de tehnica legislativa din 
avizul Consiliului Legislativ, observa|;iile din avizul Consiliului Superior al Magistraturii, §i au 
corectat eroarea materiala de la articolul 374, alineatul 3\ care determina nesanefionarea 
variantei agravante de la litera d], astfel cum a fost introdusa prin Legea nr.217/2020 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru 
modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. 
Amendamentele admise se regasesc m anexa la prezentul raport si fac parte integrants din 
acesta.
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In consecin^a, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari supune spre 
dezbatere adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, 
al propunerii legislative si propunerea legislative.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice si urmeaza a fi supus votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.[l) din 
Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentals §i ale art.92 alin.(7) pct.2 
din RegulamentuJ Senatului, cu modificarile ^i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizatai /

Secretar,

Senator Laura-Mihaeh i Ful^anu-Moagher

Intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul nr.XlX/52/07.04.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

L67/2021

Text propunere legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareLegea nr.286/2009 privind 
Codul penal

Nr.crt.

Titlu;
Lege pentru modificarea si completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

Titlu:
Lege pentru modificarea si 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

Amendament de 
tehnica legislativa, ca 
urmare 
observatiilor din 
avizul Consiliului 
Legislativ.

1.

a

Amendament al 
Comisiei adoptat, 
cu unanimitatea 
voturilor 
membrilor 
prezenti. 

Articol unic: Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 
2009,
ulterioare, se modified ^i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

Nemodificat.2.

modificarile §i completarilecu

1. La articolul 153, alineatul (2), litera c) se 
modified §i va avea urmdtorul cuprins;

Nemodificat.(2) Prescriptia nu inldturd 
rdspunderea penald in cazul:

3.
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Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal

Text propunere legislativa Amendamente admiseNr.crt. Motivare/Precizare

„c) infrac^iunilor prevazute de art.209, 210, 
211,213, 218, 219, 220, 282 374.

c) infractiunilor prevazute 
de art. 218 220.

2. La articolul 154, alineatul (4) se modifica 
5i va avea urmatorul cuprins:

2. Alineatul (4] al articolului 154 
se modiflca §i va avea urmatorul 
cuprins:
„(4) in cazul infractiunilor de 
trafic ^i exploatare a persoanelor 
vulnerabile §i al infractiunilor 
contra libertatii §i integritatii 
sexuale, altele decat cele 
prevazute la art. 153 alin.(2) 
lit.c), savar§ite fata de un minor, 
termenul de prescrippe mcepe sa 
curga de la data la care acesta a 
devenit major. Daca minorul a 
decedat inainte de implinirea 
majoratului, termenul de prescriptie 
mcepe sa curga de la data decesului.

Se reformuleaza 
partea dispozitiva. 
Amendament de 
tehnica legislativa, ca 
urmare 
observatiilor din 
avizul Consiliului 
Legislativ.

4. Art.154
(4) Cu exceptia infractiunilor 
prevazute la art. 218 si 220, m 
cazul infractiunilor contra 
libertatii si integritatii sexuale, 
al celor de trafic si exploatare a 
persoanelor 
precum si al infractiunii de 
pornografie infantila, savarsite 
fata de un minor, termenul de 
prescriptie mcepe sa curga de 
la data la care acesta a devenit 
major. Daca minorul a decedat 
inainte
majoratului, termenul de 
prescriptie incepe sa curga de 
la data decesului.

„(4] In cazul altor infracfiuni contra 
libertatii ^i integritatii sexuale ?! al altor 
infractiuni de trafic §i exploatare a 
persoanelor vulnerabile, decat cele 
prevazute la art. 153 alineatul (2) litera c] 
savarsite fata 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 curga de 
la data decesului.

a

vulnerabile.

Amendament al 
Comisiei adoptat, 
cu unanimitatea 
voturilor 
membrilor 
prezenti.

de implinirea

3. La articolul 266, alineatul (1] se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:
„[1) Fapta persoanei care, luand cuno§tinta 
de comiterea unei fapte prevazute de legea 
penala contra vietii sau care a avut ca 
urmare moartea unei persoane, nu 
in^tiinteaza de indata autoritatile se 
pedepse§te cu inchisoare de la 1 an la 3 
ani.

3. Alineatul (1) al articolului 266, 
se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:
(l)Nemodificat.

Se reformuleaza 
partea dispozitiva. 
Amendament de 
tehnica legislativa, ca 
urmare 
observatiilor din 
avizul Consiliului 
Legislativ.

Art. 266. -
(1) Fapta persoanei care, luand 
cunostinta de comiterea unei 
fapte prevazute de legea penala 
contra vieUi sau care a avut ca 
urmare moartea unei persoane, 
nu instiinteaza de indata 
autoritatile se pedepseste cu 
inchisoare de la 6 luni la 2 ani 
sau cu amenda.

5.

a

• n

Amendament al
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Text propunere legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareLegea nr.286/2009 privind 
Codul penal

Nr.crt.

Comisiei adoptat, 
cu unanimitatea 
voturilor 
membrilor 
prezenti.

4. Dupa alineatul (1) al articolului 
266 se introduce un nou alineat, 
alin. (1^) cu urmatorul cuprins:

Fapta persoanei care, luand 
cuno§tin^a de comiterea unei fapte 
prevazute de legea penala contra 
viefii, de trafic exploatare a 
persoanelor vulnerabile ori contra 
libertafii §i integrita^ii sexuale, 
savar^ite fa^a de un minor, nu 
in§tiin^;eaza de indata autorital;ile se 
pedepse§te cu mchisoare de la 6 
luni la 2 ani."

4. Dupa alineatul (1] al articolului 266 se 
introduce un nou alineat, alin. [1^) cu 
urmatorul cuprins:

Fapta persoanei care, luand 
cuno§tin^a de comiterea unei fapte 
prevazute de legea penala contra vie^ii, de 
trafic §i exploatare a persoanelor 
vulnerabile, contra liberta];!! §i integrita^ii 
sexuale, savar^ite fa^a de un minor sau-car-e 
a avut-ea urmare moartea-unui minor, nu
m§tiin^eaza de indata autoritafile se 
pedepse§te cu mchisoare de la 1 an la 3 
ani."

6.
Amendament, 
urmare 
observatiilor 
Consiliului Legislativ.

ca
a

Amendament al 
Comisiei adoptat, 
cu unanimitatea 
voturilor 
membrilor 
prezenti.

indreptare eroare
materials, 
determina 
nesanc^ionarea 
variantei agravante 
de la litera d), astfel 
cum a fost introdusa 
prin
nr.217/2020 pentru 
modificarea 
completarea Legii nr. 
286/2009 privind

Dupa punctul 4, se adauga un nou 
punct, punctul 5 cu urmatorul 
cuprins:
5. La articolul 374, alin. (3^) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
(31) Daca faptele prevazute la alin. 
(1), (11), (12) si (2) au fost savarsite 
m urmatoarele imprejurari:
a) Nemodificat.
b) Nemodificat.

Pornografia infantila 
Art. 374. -
(31) Daca faptele prevazute 
la alin.
fost savarsite in urmatoarele 
imprejurari:

7.
care

(1), (11), (12) si (2) au

Legea
a) de catre un membru de 
familie sau de catre o persoana 
care convietuieste cu victima;
b) de catre o persoana in a carei

SI
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Amendamente admiseText propunere legislativa Motivare/PrecizareLegea iir.286/2009 privind 
Codul penal

Nr.crt.

Codul penal, precum 
pentru 

modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 
135/2010 privind 
Codul de procedura 
penala.

ingrijire, ocrotire, educare, paza 
sau tratament se afla minorul 
sau de o persoana care a abuzat 
de pozitia sa recunoscuta de 
incredere sau de autoritate 
asupra minorului;
c] fapta a pus m pericol viata 
minorului, limitele speciale ale 
pedepselor se majoreaza cu o 
treime.
d] de catre o persoana care a 
mai comis anterior o 
infractiune contra libertatii si 
integritatii sexuale asupra unui 
minor, o infractiune de 
pornografie infantila sau 
proxenetism asupra unui 
minor.

si

c] fapta a pus m pericol viata 
minorului;
d) de catre o persoana care a mai 
comis anterior o infractiune contra 
libertatii si integritatii sexuale 
asupra unui minor, o infractiune de 
pornografie 
proxenetism asupra unui minor, 
limitele speciale ale pedepselor 
se majoreaza cu o treime.

Amendament al 
domnului senator 

Cristian 
Niculescu-Jagarla?, 
adoptat de membrii 
Comisiei 
unanimitatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti.

infantila sau
PNL

cu
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