
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE

Agresiunile de natură sexuală săvârşite asupra minorilor, dar şi alte categorii de 

infracţiuni, printre care se numără traficul de minori şi traficul de persoane, proxenetismul şi 
agresiunile sexuale împotriva minorilor, precum şi pornografia infantilă reprezintă fapte grave, 
care afectează în mod iremediabil integritatea fizică şi psihică a persoanelor care le,cad victime. 
Astfel, de cele mai multe ori, din diverse cauze, printre care amintim teama că nu vor fi crezute, 
că vor fi blamate pentru ceea ce li s-a întâmplat, teama că se vor face de ruşine, ameninţările, de 

multe ori constante sau repetate ale agresorilor ori inclusiv neîncrederea în actul de justiţie, 

aceste infracţiuni rămân necunoscute pentru perioade lungi de timp', chiar şi apropiaţilor 

supravieţuitorilor, iar în cazurile în care acestea sunt cunoscute, ele sunt doar foarte rar raportate 

în mod oficial autorităţilor, astfel încât să poată fi luate măsurile care se impun pentru 

identificarea, prinderea şi pedepsirea autorilor acestora.

Mai mult decât atât, practica judiciară arată că în situaţii precum trafic de minori, trafic 

de persoane, proxenetism sau chiar în situaţii de pornogafie infantilă, autorii acestor fapte 

acţionează în cadrul unor grupuri infracţionale organizate care sunt foarte greu de pus sub 

acuzare. Astfel, se ajunge la situaţii în care termenul de prescripţie se scurge înainte ca dosarele 

să poată fi finalizate, iar autorii acuzaţi în mod oficial.
Urmare a condamnării României de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 

cauza Al-Nashiri contra României pentru mai multe violări ale drepturilor fundamentale între 

care dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la un proces 

echitabil, ţara noastră are obligaţia potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, să garanteze prin legislaţia sa eficacitatea anchetelor penale cu privire 

la aceste încălcări grave ale drepturilor omului. Cu privire la anchetarea şi pedepsirea oricăror 
acte de tortură. Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei recomandă modificarea 

legislaţiei penale în sensul eliminării termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru 

tortură în toate cazurile. România a fost invitată să prezinte informaţii Consiliului Europei cu.
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privire la aceste măsuri legislative până cel târziu la data de 30 iunie 2021 potrivit deciziei 
adoptate la ultima reuniune a Comitetului Miniştrilor.

La nivel internaţional:1.1.

Conform Curţii Penale Internaţionale, violul, prostituţia forţată, graviditatea forţată ori 

sterilizarea forţată sunt considerate crime împotriva umanităţii, intră sub competenţa Curţii şi, 
deci, nu se prescriu .

Traficul de persoane şi traficul de minori rămân, la nivel internaţional, una dintre cele 

mai apăsătoare probleme, numărul victimelor identificate la nivel global fiind din ce în ce mai 
ridicat în ultimii ani. Traficul de persoane reprezintă o formă de sclavie modernă. Conform 

datelor analizate de Organizaţia Naţiunilor Unite, un procent îngrijorător de 30% dintre victimele 

traficului de persoane sunt minori, iar 23% din numărul total de victime identificate sunt fete 

(49% femei, 21% bărbaţi, 7% copii)^. Scopurile în care sunt traficate victimele sunt preponderent 

scopuri sexuale (în cazul fetelor, şi al femeilor) sau pentru muncă forţată (în cazul bărbaţilor şi 
băieţilor)'^.

1.2. La nivel naţional:

România rămâne pe primul loc în Europa în ce priveşte originea victimelor traficului de 

persoane. Un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii plasează România 

pe lista ţărilor aflate la nivelul Tier 2 Watchlist la nivelul acţiunilor întreprinse pentru prevenirea 

şi combaterea infracţiunilor de trafic de persoane.
Rămân însă problematice raportarea faptelor şi modul cum sunt soluţionate aceste cazuri. 

Realitatea şi modul în care funcţionează acum investigarea şi judecarea acestor infractori sunt, 
fără doar şi poate, argumente solide pentru măsura imprescriptibilităţii. Pe lângă întârzierea 

raportării faptelor, apare, cel mai adesea în cazul infracţiunilor de trafic de persoane sau trafic de 

minori, un alt aspect deosebit de important, acela al reţelelor organizate de trafic. In astfel de 

cazuri, cei care instrumentează faptele au nevoie de timp suficient pentru a putea investiga în 

mod corespunzător aceste dosare, iar astfel, termenele de prescripţie sunt depăşite. Se ajunge 

__astfel în situaţii ca cea a Dosarului Ţăndărei, în care.25 de traficanţi de copii au fost lăsaţi liberi

2
Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale din 17.07.1998, https://lege5.ro/Gratuit/ge3tqmbu/statutul-de- 

la-roma-al-curtii-penale-internationale-din-17071998
^ Global Report of Trafficking in Persons, 2018, https://www.unodc.org/documents/data-and- 
analvsis/gloIip/2018/GLOTlP 2018 BOOK weh small.pdf
^ibidem
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deoarece o parte dintre fapte s-au prescris, iar pentru celelalte s-au pronunţat decizii de achitare, 
după o anchetă de mai bine de 9 ani de la trimiterea dosarului în judecată, timp în care poliţiştii şi 
procurorii din România au colaborat cu cei din Marea Britanic, pentru soluţionarea acestui caz. 
Este inadmisibil ca persoane acuzate de aceeaşi faptă în două ţări diferite din Europa să 

primească sentinţe diferite de la instanţe naţionale - în Marea Britanic traficanţii au primit 
pedepse cu închisoarea, în timp ce în România, cei care au făcut parte din această reţea sunt încă 

liberi, condamnarea lor nemaifiind posibilă, ca urmare a prescrierii faptelor. Astfel de situaţii nu 

trebuie să se mai repete, de aceea este mai mult decât necesară introducerea imprescriptibilităţii 
pentru aceste infracţiuni^.

In ce priveşte agresiunile de natură sexuală asupra minorilor, datele sunt la fel de 

îngrijorătoare. Un studiu realizat de World Vision România arată că 40% dintre copii nu ar spune 

nimănui dacă ar fi victima unei fapte de agresiune sexuală, asta în timp ce 1 din 6 copii are colegi 
sau prieteni care au fost abuzaţi sexual^. Chiar dacă faptele nu sunt raportate, efectele pe care 

acestea le au asupra dezvoltării fizice şi psihice a copiilor sunt imprescriptibile, şi se întind de la 

depresie şi chiar tentative de suicid, până la tulburări de somn, lipsa poftei de mâncare ori chiar 
abuz de substanţe, conform aceleiaşi surse. Declararea acestor infracţiuni ca fiind 

imprescriptibile este necesară nu doar din punct de vedere al asigurării principiului de dreptate 

pentru fiecare dintre victime, ci mai ales pentru mesajul clar pe care îl transmite în societate, 
acela că autorii acestor fapte nu se vor mai putea ascunde în spatele trecerii timpului, şi vor plăti 
pentru faptele lor, indiferent de momentul la care victima decide sau poate să raporteze o faptă 

de agresiune sexuală.
De altfel, un mesaj la fel de important referitor la asigurarea principiului de dreptate 

pentru victimele faptelor de natură sexuală este reprezentat şi de Legea nr.217/2020, care 

prevede creşterea pedepselor minime pentru infracţiunile de natură sexuală asupra minorilor, 
astfel încât agresorii să nu mai poată primi pedepse cu suspendare. Aceeaşi lege prevede şi 
înlăturarea termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru persoanele care săvârşesc 

infracţiuni de viol ori act sexual cu un minor.
Cu prilejul dezbaterii iniţiativei amintite anterior a fost subliniată necesitate respectării 

egalităţii de drepturi şi de tratament în privinţa stabilirii regimului punitiv şi al garanţiilor 
procesuale (inclusiv termene de prescripţie) pentru autorii unor infracţiuni de această natură şi de 

o gravitate similară asupra victimelor. Se realizează astfel şi o corelare cu recenta Lege nr.

\ltps://www.g4media.ro/loli-inculDatii-pentru-traric-de-copii-in-iik-din-dosarul-landarei-au-fost-achilati-ori-
faptele-s-au-prescris-dupa-9-ani-de-procese-in-romania-ancheta-.schimbase-legislatia-in-europa-politist-englez-
c.htmi
^hltps://worldvision.ro/cauze/protec(iacopilului/campanie-impo(riva-violentei-sexuale-asupra-copiilor/
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217/2020 adoptată de Parlament, prin care infracţiunile prevăzute de articolele 218 şi 220 au fost 
incluse în categoria infracţiunilor imprescriptibile.

A

- In cuprinsul sesizării depuse de către Guvern la Curtea Constituţională a României s-a 

urmărit o reglementare nediscriminatorie prin includerea în categoria infracţiunilor 
imprescriptibile şi a infracţiunilor prevăzute de articolele 210, 211, 213, 219, 374.

Pe de altă parte, într-un răspuns adresat societăţii civile, prim-ministrul Ludovic Orban a 

atras atenţia asupra unui alt aspect deosebit de important care trebuie avut în vedere, acela că şi 
alte infracţiuni deosebit de grave, precum traficul de minori ori traficul de persoane, 
proxenetism, agresiune sexuală asupra minorilor ori pornografia infantilă, menţionând în plus şi 
sclavia (art. 209), au un efect similar asupra victimelor, creând premisele unui decalaj în 

sesizarea organelor judiciare.
Astfel, se creează o situaţie care deşi nu este neconstituţionalâ, conform deciziei Curţii 

Constituţionale a României din 30 septembrie 2020^, poate duce la inegalităţi de tratament.
Prin urmare, având în vedere cele expuse anterior, precum şi principiile fundamentale 

care guvernează actul de justiţie: egalitatea tuturor în faţa legii, protejarea celor mai vulnerabili şi 
apărarea principiului de dreptate, considerăm oportun ca în cazul tuturor infracţiunilor 

menţionate anterior - sclavia (art. 209 din Codul Penal), traficul de persoane (art. 210 din Codul 
Penal), traficul de minori (art. 211 din Codul Penal), proxenetismul (art. 213 din Codul Penal), 
agresiunea sexuală (art. 219 din Codul Penal) şi pornografia infantilă (art. 374 din Codul Penal) 
să se instituie caracterul imprescriptibil al răspunderii penale a agresorilor.

Nu în ultimul rând, o altă modificare propusă prin prezenta iniţiativă face referire la 

obligaţia martorilor de a raporta imediat sau de a contacta autorităţile atunci când iau la 

cunoştinţă despre o potenţială infracţiune din rândul celor enumerate mai sus, inclusiv sub 

protecţia anonimatului.
Denunţarea unor infracţiuni atât de grave, precum cele îndreptate împotriva vieţii, 

libertăţii şi integrităţii sexuale, cele de trafic şi de exploatare a persoanelor vulnerabile atunci 
când au ca victime minori, se poate realiza inclusiv cu protecţia identităţii martorilor, în 

condiţiile Codului de procedură penală. Este o garanţie procesual penală oferită acelor martori 
care refuză să denunţe astfel de fapte, întrucât se tem de reţelele de crimă organizată care 

săvârşesc faptele în cauză. Astfel, vor fi evitate situaţii cum a fost cea de la Caracal, în care s-a 

dovedit că un taximetrist din oraş ştia despre persoana în maşină căreia s-a urcat Alexandra 

Măceşanu dar nu a vorbit despre asta cu autorităţile întrucât a considerat că „Nu este treaba sa!”^

^httD://w ww.cdeD.ro/proiecte/2020/100/00/l/dcc682.pdl'
8hUps://www.libertatea.ro/suri/caracal-alexandra-macesanu-masina-gheorghe-dinca-3065034
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SCOPUL URMĂRIT PRIN PREZENTUL PROIECT DE LEGE. SCHIMBĂRI 

PRECONIZATE

2.

Finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de a asigura dreptul Ia îndeplinirea 

actului de justiţie pentru toţi supravieţuitorii actelor de agresiune sexuală, trafic de minori, trafic 

de persoane, proxenetism, pornografie infantilă şi tortură indiferent de timpul scurs de la 

săvârşirea infracţiunii şi până la momentul depunerii plângerii penale, întrucât urmările unor 

astfel de fapte sunt, de asemenea, imprescriptibile, victimele suferind de pe urma acestor fapte 

pentru tot restul vieţii, dar şi pentru a aduce actul de justiţie la efectele scontate şi drepte - 

pedepsirea reală a infractorilor.

Articolele 153 şi 154 din Codul penal au fost modificate prin Legea nr.217/2020, în sensul 

stabilirii drept infracţiuni imprescriptibile a celor prevăzute la art. art. 209 (Sclavia), 210 

(Traficul de persoane), 211 (Traficul de minori), 213 (Proxenetismul), 219 (Agresiunea sexuală), 

282 (Tortura) şi 374 (Pornografia infantilă) din Codul penal. Cu privire la această soluţie 

legislativă. Curtea Constituţională a reţinut, în Decizia nr.682/2020 că, prin adoptarea acestei 

reglementări, ,J^arlamentul s-a plasat în interiorul marjei sale de apreciere, fără a încălca 

principiul nediscriminării, fiind opţiunea legiuitorului să aprecieze, în funcţie de politica sa 

penală, instituţia prescripţiei răspunderii penale".

Prin proiect se propune şi majorarea limitelor de pedeapsă pentru infracţiunea prevăzută de 

articolul 266, alineatul (1) - Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte 

prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu 

înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la l an la 3 ani, şi 

reglementarea unei noi infracţiuni la alineatul nou (l') al articolului 266: Fapta persoanei care, 

luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii, de trafic şi 

exploatare a persoanelor vulnerabile, contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un 

minor sau care a avut ca urmare moartea unui minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se 

pedepseşte cu închisoare de la I an la 3 aniF

3. EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN 

VIGOARE

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ, următorul act normativ va fi modificat: 

• Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal

Faţă de cele e?^use, ^1 cităm dezbaterea şi adoptarea prezentei propuneri legislative.

Iniţiatori,
SCÂNTEI Senator Alina Ştefania GORGHIUSenamr Lai

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



LISTA SEMNATURI SUSŢINĂTORI 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

SEMNĂTURĂ PARTIDNR. PARLAMENTAR

loâu
JĂ/L-1.

72. \ y\

4.

hll'C.c9/f)C 'FĂr//' U C5. c*y^

ml z6.
7.

8. 6Gyhe^7 (S'ZZ>‘^ S’^ /V./^
P)<^19.

-^1 ^10.

A-CŢu'T(3C /Mva11. 1
12. / 0 Hf EtUÂ G4 -OHk&ti'A n>NL^

^A/C (
13.

W.'q^ HW/14.
~^■FTXclO KV-'yL-q.^'K15.

16.
AnJ ^

D 1^ t) ^^c-H ' ( O17.

718.
j \19.

\/e/Q /o^i MorcG£20. PA/L
/Jis^S ff-'rr/LA21.

m\//h'c5
^ oi\

LP22.

23,

24. c

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



LISTĂ SEMNĂTURI SUSŢINĂTORI 

LEGE pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

SEMNĂTURĂNR. PARLAMENTAR PARTID
/O

0 vh/V
Pj(4 A-

tî^GaL<^Zh.

dana.popescu
Rectangle




