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ft legislativa pentru modificarea si completarea

Cod ilui Penal (b431/23.09.2021)iS AL.Ooai.

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Codului Penal 

(b431/23.09.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in §edinta 

din data de 12.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• modificarile introduse prin propunerea legislativa sunt neclare si insuficiente pentru a obtine 

efectul dorit: protejarea minorilor pentru a nu ajunge victime ale unor acte de natura sexuala. 

Varsta aleasa; Fac obiectul modificarii copiii de sub 14 ani.
La art. 218 se introduce un nou alineat, alin. (2^): Raportul sexual, actul sexual oral sau 

anal ^i respectiv orice acte de penetrare vaginala sau anald fard drept, cu un minor care nu a
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mplinit vdrsta de 14 ani, se pedepseste cu tnchisoarea de la 7 la 12 ani si interzicerea exercitdrii 

unor drepturi.

Din pacate, prin alegerea acestei varste -14 ani, §i nu a celei de 16 ani, ca limita maxima, o 

suma de minori, vor fi in continuare expu§i in raport cu incalcari de lege prin savarsirea faptelor de 

natura sexuala, prezumandu-se insa ca intre 14 §i 16 ani pot sa-§i exprime acceptul, omitandu-se 

ca, de§i parerea copilului conteaza, pana la 16 ani acesta are capacitate de exercitiu restransa (art. 

41 din Codul Penal).

In precedentul Cod Penal (2009), varsta reper luata in calcul pentru infractiunea de viol era

de 16 ani.

"Art. 218. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoand, sdvdrsit prin 

constrdngere, punere in imposibilitate de a se apdra ori de a-si exprima vointa sau profitdnd de 

aceastd stare, se pedepseste cu tnchisoarea de la S la 10 ani si interzicerea exercitdrii unor 

drepturi.

(3) Pedeapsa este tnchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitdrii unor drepturi atunci 

cdnd:

c) victima nu a implinit varsta de 16 ani;

in prezenta propunere de modificare, se mentioneaza la alin. (2^) o varsta, iar in cuprinsul 

alin. (3) alta, pedeapsa si infractiunea fiind insa aceleasi:

"(3) Pedeapsa este tnchisoarea de la 7 la 12 ani p interzicerea exercitdrii unor drepturi 

atunci cdndfaptele de la alineatele (1) si (2) au fast comise in urmdtoarele circumstante: 

c) victima este un minor cu varsta intre 14 si 18 ani; ”

Cu alte cuvinte, pana la varsta de 14 ani, se prezuma incapacitatea exprimarii acordului, iar 

ulterior acestei varste, doar lipsa acordului duce la concluzia comiterii imui viol, in Franta, varsta 

limita pentru ca orice act sexual cu un copil sa fie considerat viol este de 15 ani. Din experienta 

ONG-urilor care lucreaza in domeniul traficului de persoane, cand recrutarea se face dupa metoda 

’’Lover Boy”, exista situatii in care traficantul se foloseste in recrutare de un minor pentru ca 

pedeapsa riscata de acesta sa fie mai mica (ar putea intra in exceptia de la art. 218 alin. (2^) §i de 

cele mai multe ori victima accepta sexul urmare a situatiei la care este expusa, respectiv a 

manipularii, fapte neincriminate prin aceste modificari. Practic, in aceasta ultima situatie, 

mentiunea inexistentei aparente a circumstantelor (obligare) in cazul minorului victima, intre 14- 

18 ani, duce la nepedepsirea faptuitorului.

Modificarea actuala a Codului Penal lasa neacoperita §i o alta problems de o gravitate 

deosebita, aceea a casatoriilor timpurii la etnia roma, in care practic un copil, care a fost victima 

unei tranzactii, este transferat unei familii, in baza cutumei. Este posibil ca acel copil sa accepte



tranzactia §i sa considere sexul cu cel care li este atribuit ca sot prin decizia adultilor, ca fiind un 

act la care nu se poate opune.

Nu este corelata fundamentarea modiflcarilor propunerii legislative cu continutul
acesteia:

In fundamentare se mentioneaza despre un tip de agresori, carora le sunt victime copii- 

pedofilii, iar in continutul propunerii de modificare nu este o astfel de mentiune, cum de altfel nu 

exists mentiunea nici in Codul Penal, unde pedofilia nu este defmita.

In esenta si avdnd in vedere definitiile internationale, pedofilia este sUractia sexuald a 

oamenilor maturi fata de copii, legea diferentiind pedofilii din rdndul abuzatorilor sexuali ca find 

acei oameni care au cauze patologice pentru atractia fata de copii.

in DSM5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pedofilia este un 

diagnostic psihiatric, (cod 302.2 (F65.4)) apdrut la unele persoane peste 16 ani, care au dorinfa 

sexuala (preferinta sexuala) pentru copii prepuberi. Rata de recidivd estimatd este insd intre 25- 

35% (estimare realizatd de Universitatea Harvard in anul 2010). Prevalenta estimatd la nivel 

Mondial ca afectiune prezentd in rdndul populafiei generale este de 3-5% (conform Asociatiei de 

psihiatrie americand, in anul 2013).

Data fiind importanta acestui aspect, in modificarile legislative propuse, la care 

fundamentarea face referire la pedofilie, ar fi fost utila oferirea unei incadrari juridice si a unei 

solutii de prevenire chiar (de genul baza de date, monitorizarea pedofililor pentru ca acestia sa aiba 

acces §i sa ia tratamentul).

Nu sunt luate in calcul faptele de natura sexuala impotriva minorilor ca fapte 

agravante, cand victima este cu dizabilitati. Mai mult, din distinctia de varsta, o minora cu 

deficiente care are intre 14 si 18 ani, este privita egal ca posibilitate de reactie/ acord cu o 

minora fara deficiente, neluandu-se in calcul posibilitatea redusa de reactie a victimei sau 

incapacitatea ei de a realiza situatia.
Se mai mentioneaza ca ’’raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoand, sdvdrsit 

prin constrdngere, punere in imposibilitate de a se apdra ori de a-si exprima vointa sau profitdnd 

de aceastd stare (...)”, dar e vorba de PUNERE A de catre agresor in starea de imposibilitate. Or, 

victima cu dizabilitati are posibilitati restranse de manifestare a dezacordului, independente de 

actiunile exercitate de agresor/ violator, anterior agresiunii/ violului, nu faptuitorul fiind cel ce a 

pus-0 in imposibilitatea manifestarii acordului.

in Codul penal belgian, fapta actului sexual cu o persoana cu dizabilitati este catalogata ca 

viol. Practic ”nu existd consimtdmdnt, mai ales cdnd fapta a fost impusd de violentd, constrdngere



[amenintare, surpriza] sau viclenie, sau a fast posibild din cauza unei infirmitdti fizice sau 

mentale sau a unei afectdri a victimei

Textul propunerii de modificare a Codului Penal trebuie clarificat §i fapta de natura sexuala 

a carei victima este minorul cu dizabilitati sa fie considerate agravante.

Cu alte cuvinte, actualele modificari ale Codului Penal, desi venite dintr-o buna intentie a 

legiuitorului, omit situatiile care due in postura de victima copilul, urmare a actelor unor pedofili, 

ale abuzatorilor sexuali, ale cutumelor etnice §i ale traficantilor.

Presedinte, 
Bogdan SIMION

/O

li tp

^OMkmA g

fa'\
tV

alexandru.nita
Rectangle




