
EXPUNERE DE MOTIVE

In conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioara al instan^elor din 17 decembrie 
2015, a devenit obligatoriu, pentru personalul specializat de la nivelul instanlelor, sa deschida si sa 
completeze in Modulul de executari penale din aplica^ia ECRIS pozi^ii de executare pentru fiecare 
condamnat definitiv, respectiv sa completeze in interes statistic campurile stabilite §i comunicate 
de Serviciul de formare profesionala §i statistic^ judiciara din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, de la data intrarii in vigoare a acestui regulament. In consecinla, datele de statistics 
judiciara privind situa^ia persoanelor condamnate definitiv sunt disponibile incepand cu anul 2016.

Astfel, cu privire la statistica m domeniul infrac^iunilor contra libertatii i^i integritatii sexuale,
constatam ca situatia persoanelor condamnate definitiv in perioada 2016-2018 este urmatoarea:*

Obiectul principal al cauzei Numarul de persoane condamnate definitiv
Violul 950
Agresiunea sexuala 85
Actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a 
minorilor, racolarea minorilor in scopuri 
sexuale

629

TOTAL 1.664

Pe de alta parte, in ceea ce prive§te persoanele liberate din unita^ile penitenciare, situa|ia este 
urmatoarea^:

Obiectul principal al cauzei Numarul de persoane liberate
Violul 4.513
Agresiunea sexuala 59
Actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a 
minorilor, racolarea minorilor in scopuri 
sexuale

239

TOTAL 4.811

^ Raspunsul nr. 81.912/31.10.2019 al Ministerului Justitiei la Tntrebarea deputatului Emil Marius Pa^can referitoare 
la "Statistica in domeniul infracpunilor contra libertatii p integritapi sexuale a copiilor".
^ Pentru viol $i agresiunea sexuala perioadr de referinta pentru care datele sunt disponibile la AdministraVia 
Nationala a Penitenciarelor este 2009-2018, iar pentru actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilorl§i 
racolarea minorilor in scopuri sexuale este 2014-2018.



Constatam ca, din totalul persoanelor condamnate deflnitiv pentru infrac^iuni contra libertatii §i 
integritatii sexuale, cele mai multe persoane au savarsit infractiunea de viol. Totodata, din totalul 
persoanelor liberate din unitatile penitenciare, de asemenea cele mai multe persoane provin din 
categoria infractorilor condamnati pentru viol.

Infractiunea de viol are un grad ridicat de pericol social. Atunci cand victima este minor, 
gravitatea este extrema.

Daca in primii ani de democratic legiuitorul a reglementat in Codul penal o pedeapsa mai mare 
in incercarea de a opri acest fenomen, §i anume inchisoarea de la 10 la 20 de ani, in prezent 
pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani §i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Este evident ca politicile penale inconsecvente din domeniul acestei categorii de infractiuni au 
condus la vulnerabilizarea copiilor §i mentinerea statutului Romaniei de tinta a pedofililor.

Prin urmare, propunerea legislativa amendeaza infractiunea de viol si instituie pedeapsa 
detentiunii pe via^a in situa^ia raportului sexual, actului sexual oral sau anal, savar§it prin 
constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-§i exprima voin^a sau profitand de 
aceasta stare, atunci cand victima este un minor.

Avand in vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere §i adoptare propunerea 
legislativa - LEGE pentru modificarea si completarea art. 218 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal.

In numele initiatorilor,

Emil Marius Pa§can 
Deputat ae Mure§



Tabel cu semnatarii propunerii legislative - LEGE pentru modiflcarea ^i completarea art. 
218 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
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label cu semnatani propunerii legislative - LEGE pentru modificarea si completarea art. 
218 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

"Semnaturai31
,[panamnitari A-

n

>74^

45




