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Forma actualizată La Zi a articolelor vizate: 

Art. 1121. Confiscarea extinsă. (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele 

prevăzute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă 

susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este 

închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective 

provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția 

dintre veniturile licite și averea persoanei. 

(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-

o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la 

data emiterii actului de sesizare a instanței. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra 

bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului 

a fost evitarea confiscării. 

(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate 

de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice 

asupra căreia persoana condamnată deține controlul. 

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.  

(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea 

în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, 

membrii familiei acesteia. 

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până 

la concurența valorii acestora. 

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor 

supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea. 

(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. 

(2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate. 

 

Art. 153. Prescripția răspunderii penale. (1) Prescripția înlătură răspunderea penală. 

(2) Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul: 

a) infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, indiferent de data la care au fost 

comise; 



b) infracțiunilor prevăzute la art. 188 și 189 și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea 

victimei. 

c) infracțiunilor prevăzute de art. 218 și 220. 

(3) Prescripția nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (2) 

lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție, generală sau specială, la data intrării în 

vigoare a acestei dispoziții. 

 

Art. 154. Termenele de prescripție a răspunderii penale. (1) Termenele de prescripție a 

răspunderii penale sunt: 

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau 

pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; 

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 

ani, dar care nu depășește 20 de ani; 

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 

ani, dar care nu depășește 10 ani; 

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un 

an, dar care nu depășește 5 ani; 

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu 

depășește un an sau amenda. 

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În 

cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul 

infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul 

infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act. 

(3) În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răspunderii penale începe să 

curgă de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii și se calculează în raport cu pedeapsa 

corespunzătoare rezultatului definitiv produs. 

(4) Cu excepția infracțiunilor prevăzute la art. 218 și 220, în cazul infracțiunilor contra 

libertății și integrității sexuale, al celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, precum 

și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție 

începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de 

împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. 

 

Art. 199. Violența în familie. (1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 

sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se 

majorează cu o pătrime. 

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de 

familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. 

 

Art. 211. Traficul de minori. (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau 

primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 

ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1); 

b) fapta a fost săvârșită de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 



d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

e) fapta a fost săvârșită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul sau făptuitorul a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de 

autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap 

psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei 

cauze. 

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. 

 

Art. 213. Proxenetismul. (1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea 

de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se 

pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a 

realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu 

jumătate. 

(31) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită în una dintre următoarele împrejurări: 

a) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului; 

c) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității 

sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui 

minor, limitele speciale ale pedepsei prevăzute la alin. (3) se majorează cu încă o pătrime. 

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în 

scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. 

 

Art. 218. Violul. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin 

constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de 

această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise 

în condițiile alin. (1). 

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; 

b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

c) victima este un minor; 

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt 

mod; 

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. 

(31) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au fost comise față de un minor în circumstanțele 



prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și d)-f) sau de către o persoană care a mai comis anterior o 

infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie 

infantilă sau proxenetism asupra unui minor. 

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 

ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. 

 

Art. 219. Agresiunea sexuală. (1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 

218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și 

exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și 

interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; 

b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

c) victima este un minor; 

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt 

mod; 

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. 

(21) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi 

atunci când faptele prevăzute la alin. (1) au fost comise față de un minor în circumstanțele 

prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d)-f) sau de către o persoană care a mai comis anterior o 

infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de 

pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor. 

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani 

și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor 

sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. 

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. 

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. 

 

Art. 220. Actul sexual cu un minor. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum 

și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 14 și 16 

ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 

ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(3) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 16 și 18 ani, 

se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă: 

a) minorul este membru de familie al majorului; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 



situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 

(4) Fapta prevăzută la alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi atunci când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani. 

(5) Fapta prevăzută la alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi atunci când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani. 

(6) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la alin. (4) lit. e) nu se sancționează dacă 

diferența de vârstă nu depășește 3 ani. 

(7) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(5) se pedepsește. 

 

Art. 221. Coruperea sexuală a minorilor. (1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul 

decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, precum 

și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu 

închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci 

când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

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

d) fapta a pus în pericol viața minorului. 



(21) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 14 și 18 ani, 

se pedepsește cu închisoarea de la două luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi 

dacă: 

a) minorul este membru de familie al majorului; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a 

împlinit vârsta de 14 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste 

la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul 

cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de 

materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 

ani. 

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (21) se pedepsește. 

 

Art. 222. Racolarea minorilor în scopuri sexuale. (1) Fapta persoanei majore de a-i propune 

unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act 

dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 374, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin 

mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să 

se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 221, inclusiv atunci când 

propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

Art. 2221. Fapte comise în circumstanțe agravante. Dacă faptele prevăzute la art. 220-222 

sunt săvârșite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care a mai 

comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o 

infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale 

pedepsei se majorează cu o treime. 

 

Art. 231. Plângerea prealabilă și împăcarea. (1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, 

săvârșite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care 

locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 și 230, împăcarea înlătură răspunderea penală. 

 

Art. 374. Pornografia infantilă. (1) Producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, 

promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale 

pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. 



(11) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepsește și îndemnarea sau recrutarea unui minor 

în scopul participării lui în cadrul unui spectacol pornografic, obținerea de foloase de pe urma 

unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă minori sau exploatarea unui minor în orice alt 

fel pentru realizarea de spectacole pornografice. 

(12) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt 

mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor 

informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 

la 3 ani sau cu amendă. 

(31) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (11), (12) și (2) au fost săvârșite în următoarele 

împrejurări: 

a) de către un membru de familie sau de către o persoană care conviețuiește cu victima; 

b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul 

sau de o persoană care a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra 

minorului; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o 

treime. 

d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității 

sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui 

minor. 

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor ori 

o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deși nu 

prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament, 

precum și orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu scop sexual.  

(41) Prin spectacol pornografic se înțelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv 

prin tehnologia informațiilor și comunicațiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual 

explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu scop sexual. 

(5) Tentativa se pedepsește. 

 

  



Art. I din Legea nr. 217/2020. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 153 alineatul (2), după litera b) se introduce o literă nouă, litera c), cu 

următorul cuprins: 

 

c) infracțiunilor prevăzute de art. 218 și 220. 

 

2. La articolul 154, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(4) Cu excepția infracțiunilor prevăzute la art. 218 și 220, în cazul infracțiunilor contra 

libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să 

curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea 

majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. 

 

3. La articolul 211, alineatul (1) și partea introductivă și literele d) și e) ale alineatului (2) 

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  

Art. 211. (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, 

în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

(…) 

d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

e) fapta a fost săvârșită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul sau făptuitorul a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de 

autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap 

psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei 

cauze. 

 

4. La articolul 213, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

  

(31) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită în una dintre următoarele împrejurări: 

a) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului; 

c) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității 

sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui 

minor, limitele speciale ale pedepsei prevăzute la alin. (3) se majorează cu încă o pătrime. 

 



5. La articolul 218, alineatul (1) și partea introductivă și literele b) și e) ale alineatului (3) 

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  

Art. 218. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin 

constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de 

această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

(…) 

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

(…) 

b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

(…) 

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt 

mod;. 

 

6. La articolul 218, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

  

(31) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi 

atunci când faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au fost comise față de un minor în circumstanțele 

prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și d)-f) sau de către o persoană care a mai comis anterior o 

infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de 

pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor. 

 

7. La articolul 218, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 

ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

8. La articolul 219 alineatul (2), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

  

b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care 

conviețuiește cu victima; 

(…) 

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt 

mod;. 

 

9. La articolul 219, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

  

(21) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi 

atunci când faptele prevăzute la alin. (1) au fost comise față de un minor în circumstanțele 

prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d)-f) sau de către o persoană care a mai comis anterior o 



infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de 

pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor. 

 

10. Articolul 220 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

Art. 220. Actul sexual cu un minor. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum 

și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 14 și 16 

ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 

ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(3) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 16 și 18 ani, 

se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă: 

a) minorul este membru de familie al majorului; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 

(4) Fapta prevăzută la alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi atunci când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani. 

(5) Fapta prevăzută la alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi atunci când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani. 

(6) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la alin. (4) lit. e) nu se sancționează dacă 

diferența de vârstă nu depășește 3 ani. 

(7) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(5) se pedepsește. 

 



11. La articolul 221, alineatul (1) și partea introductivă și literele a) și b) ale alineatului 

(2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  

Art. 221. (1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, 

împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, precum și determinarea minorului să 

suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci 

când: 

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care 

conviețuiește cu acesta; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;. 

 

12. La articolul 221, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

  

(21) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 14 și 18 ani, 

se pedepsește cu închisoarea de la două luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi 

dacă: 

a) minorul este membru de familie al majorului; 

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

acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de 

situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 

dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 

 

13. La articolul 221, alineatele (3) - (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a 

împlinit vârsta de 14 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste 

la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul 

cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de 

materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 

ani. 

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (21) se pedepsește. 

 

14. Articolul 222 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

Art. 222. Racolarea minorilor în scopuri sexuale. (1) Fapta persoanei majore de a-i propune 

unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act 



dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 374, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin 

mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să 

se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 221, inclusiv atunci când 

propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

15. După articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 2221, cu următorul cuprins: 

  

Art. 2221. Fapte comise în circumstanțe agravante. Dacă faptele prevăzute la art. 220-222 

sunt săvârșite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care a mai 

comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o 

infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale 

pedepsei se majorează cu o treime. 

 

16. La articolul 374 alineatul (31), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

a) de către un membru de familie sau de către o persoană care conviețuiește cu victima;. 

 

17. La articolul 374 alineatul (31), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu 

următorul cuprins: 

  

d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității 

sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui 

minor. 

 

Art. II din Legea nr. 217/2020. Prin excepție de la prevederile art. 9 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 

din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, și în aplicarea art. 12 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptele prevăzute la art. 

218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 și art. 374 alin. (1) și (11) din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, legea penală română se aplică 

infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o 

persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă 

fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită. 

 

Art. I din Legea nr. 228/2020. La articolul 1121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările și completările ulterioare, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

Art. 1121. Confiscarea extinsă. (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevăzute 

la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi 

procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani 



sau mai mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități 

infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite 

și averea persoanei. 

(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-

o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la 

data emiterii actului de sesizare a instanței. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra 

bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului 

a fost evitarea confiscării. 

 

 

Articol unic din Legea nr. 233/2020. La articolul 199 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, 

cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de 

familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. 

 

 

Articol unic din Legea nr. 274/2020. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 154, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(4) Cu excepția infracțiunilor prevăzute la art. 218 și 220, în cazul infracțiunilor contra 

libertății și integrității sexuale, al celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, precum 

și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție 

începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de 

împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. 

 

2. Articolul 231 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

Art. 231. Plângerea prealabilă și împăcarea. (1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, 

săvârșite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care 

locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 și 230, împăcarea înlătură răspunderea penală. 

 

 

 

 

  



Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală* 
 

*Modificată și completată prin:  

1) Legea nr. 217/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, precum și pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală; 

2) Legea nr. 228/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene; 

3) Legea nr. 284/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedură penală. 

 

Vizate: art. 223, 2441, 249, 2501, 311, 312, 367, 504, 505, 5051, 5052, 506, 507, 508, 

557. 

 

Forma actualizată La Zi a articolelor vizate: 

 

Art. 223. Condițiile și cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive. (1) Măsura 

arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi 

penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de 

către instanța de judecată în fața căreia se află cauza, în cursul judecății, numai dacă din probe 

rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o infracțiune și există una dintre 

următoarele situații: 

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la 

judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 

b) inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, un martor ori 

un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau 

să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; 

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere 

frauduloasă cu aceasta; 

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, 

inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni.  

(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă 

suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune 

prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra 

securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de 

droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, 

materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, 

trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de 

monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în 

scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul 

contra bunelor moravuri, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme 

informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea 



prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a 

modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta 

provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se 

constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică. 

 

Art. 2441. Informarea privind condițiile speciale de executare a reținerii și arestării 

preventive dispuse față de minor. (1) Dacă persoana reținută sau arestată este minor, odată cu 

informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) și art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică și dreptul 

la condiții speciale de executare, potrivit art. 244. 

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face și către părinți sau, după caz, tutore, curator ori 

persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul. 

(3) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori informarea acestora ar 

afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, informarea se va face 

către un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul 

judiciar. 

(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul 

desemnat nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană 

aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(5) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va 

face potrivit alin. (2). 

 

Art. 249. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorie. (1) Procurorul, în cursul 

urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la 

cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri 

asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, 

distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul 

confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei 

amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. 

(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin 

instituirea unui sechestru asupra acestora. 

(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai 

asupra bunurilor suspectului sau inculpatului. 

(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua 

asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia 

cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate. 

(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, 

luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, 

înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie. 

(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru 

garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau 

inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a 

acestora. 



(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al 

procedurii de cameră preliminară și al judecății, și la cererea părții civile. Măsurile asigurătorii 

luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi și părții civile.  

(7) Măsurile asigurătorii luate în condițiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana 

vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu 

restrânsă. 

(8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparțin unei autorități sau instituții publice ori unei alte 

persoane de drept public și nici bunurile exceptate de lege. 

 

Art. 2501. Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecății. (1) Împotriva 

încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră 

preliminară, de instanța de judecată sau de instanța de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă 

persoană interesată poate face contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, 

de la comunicare. Contestația se depune, după caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanța 

de judecată sau instanța de apel care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu 

dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, 

respectiv instanței ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

(2) Contestația împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Secția 

penală a Înaltei Curte de Casație și Justiție a luat o măsură asigurătorie se soluționează de un 

complet format din 2 judecători de cameră preliminară, iar contestația împotriva încheierii prin 

care Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în primă instanță sau în apel, a luat o 

măsură asigurătorie se soluționează de Completul de 5 judecători. 

(3) Contestația formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestația se 

soluționează în termen de 5 zile de la înregistrare, în ședință publică, cu participarea procurorului 

și cu citarea inculpatului și a părților interesate care au formulat-o. Prevederile art. 4251 și 

următoarele se aplică în mod corespunzător. 

(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanței de apel, 

dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 311. Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice. (1) În cazul în 

care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte noi, date cu 

privire la participarea unor alte persoane sau împrejurări, care pot duce la schimbarea încadrării 

juridice a faptei, dispune extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice. 

(2) Când urmărirea penală se efectuează față de o persoană, extinderea dispusă de organul de 

cercetare penală se supune confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea 

penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței, organul de cercetare penală 

fiind obligat să prezinte totodată și dosarul cauzei. 

(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării 

juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus 

extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării juridice. 

(4) În cazul în care extinderea urmăririi penale s-a dispus cu privire la mai multe persoane, 

organul de urmărire penală are obligația să procedeze față de aceste persoane potrivit art. 307. 

(5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale sau din 

oficiu cu privire la ipotezele prevăzute la alin. (1) poate dispune extinderea acțiunii penale cu 

privire la aspectele noi. 

 



Art. 312. Cazurile de suspendare. (1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-

legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul 

penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, 

pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. 

(11) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai dacă, luând în considerare 

toate circumstanțele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul 

unde se află sau prin intermediul videoconferinței ori că audierea lui în acest mod ar aduce 

atingere drepturilor sale ori bunei desfășurări a urmăririi penale. 

(12) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului 

la locul unde se află sau prin videoconferință nu poate avea loc decât în prezența avocatului. 

(2) Suspendarea urmăririi penale se dispune și în situația în care există un impediment legal 

temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană. 

(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune și pe perioada desfășurării procedurii de mediere, 

potrivit legii. 

 

Art. 367. Suspendarea judecății. (1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale 

că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanța dispune, 

prin încheiere, suspendarea judecății până când starea sănătății inculpatului va permite 

participarea acestuia la judecată. 

(11) Instanța dispune suspendarea judecății numai dacă, luând în considerare toate 

circumstanțele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde 

se află sau prin intermediul videoconferinței ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere 

drepturilor sale ori bunei desfășurări a judecății. 

(12) Dacă nu se dispune suspendarea judecății, audierea suspectului sau inculpatului la locul 

unde se află sau prin videoconferință nu poate avea loc decât în prezența avocatului. 

(2) Dacă sunt mai mulți inculpați, iar temeiul suspendării privește numai pe unul dintre ei și 

disjungerea nu este posibilă, se dispune suspendarea întregii cauze. 

(3) Suspendarea judecății se dispune și pe perioada desfășurării procedurii de mediere, potrivit 

legii. 

(4) Încheierea dată în primă instanță prin care s-a dispus cu privire la suspendarea cauzei 

poate fi atacată separat cu contestație la instanța ierarhic superioară în termen de 24 de ore de 

la pronunțare, pentru procuror, părțile și persoana vătămată prezente, și de la comunicare, 

pentru părțile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestația se depune la instanța care a 

pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanței ierarhic 

superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

(5) Contestația nu suspendă executarea și se judecă în termen de 3 zile de la primirea 

dosarului. 

(6) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la 

încheierea procedurii de mediere, potrivit legii. 

(7) Instanța de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă ma i 

subzistă cauza care a determinat suspendarea judecății. 

(8) Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori față de inculpat s-

a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune, se aplică în mod 

corespunzător prevederile art. 208. 

(9) Ridicarea unei excepții de neconstituționalitate nu suspendă judecarea cauzei. 

 



Art. 504. Dispoziții generale. (1) Urmărirea și judecarea infracțiunilor săvârșite de minori, 

precum și punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceștia se fac potrivit procedurii 

obișnuite, cu completările și derogările prevăzute în prezentul capitol și în secțiunea a 8-a a cap. I 

din titlul V al părții generale. 

(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică și 

persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data 

dobândirii calității de suspect erau minore, atunci când organul judiciar consideră necesar, 

ținând seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv gradul de maturitate și gradul de 

vulnerabilitate ale persoanei vizate. 

(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului și 

există motive pentru a se considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a 

fi minor. 

(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus 

o măsură preventivă privativă de libertate, efectuate în locul de deținere, potrivit legii privind 

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea acestuia de a fi supus 

actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal. 

 

Art. 505. Persoanele chemate la organul de urmărire penală. (1) Când suspectul ori 

inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, 

organul de urmărire penală citează părinții acestuia ori, după caz, pe tutore, curator sau persoana 

în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum și direcția generală de 

asistență socială și protecție a copilului din localitatea unde se desfășoară audierea. 

(11) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau 

inculpatul minor se citează părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea 

sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă organul judiciar consideră că 

prezența acestora este în interesul superior al minorului și nu este de natură să aducă atingere 

bunei desfășurări a procesului penal. 

(12) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori prezența acestora ar 

afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se va face către 

un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar. 

(13) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (12) sau adultul 

desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de 

organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(14) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (12) sau (13) încetează, citarea se va 

face potrivit alin. (11). 

(2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16 ani, citarea persoanelor 

prevăzute la alin. (1) se dispune numai dacă organul de urmărire penală consideră necesar. 

(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu 

împiedică efectuarea acestor acte. 

 

Art. 5051. Informarea suspectului sau inculpatului minor. (1) În cauzele cu suspecți sau 

inculpați minori, înainte de prima audiere, acestora li se aduc la cunoștință, pe lângă cele 

prevăzute la art. 108, și următoarele: 

a) informații cu privire la principalele etape ale procesului penal; 



b) dreptul ca părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul sau un alt adult care este desemnat de minor și 

acceptat în această calitate de organul judiciar să primească aceleași informații comunicate 

minorului; 

c) dreptul la protecția vieții private, în condițiile legii; 

d) dreptul de a fi însoțiți de părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea 

sau supravegherea căreia se află temporar minorul sau de un alt adult care este desemnat de 

minor și acceptat în această calitate de organul judiciar, în timpul diferitelor etape ale 

procedurii conform prezentei legi; 

e) dreptul de a fi evaluați prin intermediul referatului de evaluare; 

f) dreptul la evaluare medicală și asistență medicală în cazul în care vor fi supuși unei măsuri 

preventive privative de libertate; 

g) măsurile preventive ce li se pot aplica, precum și dreptul ca măsura preventivă privativă 

de libertate să fie aplicată cu caracter excepțional, potrivit art. 243, perioada pentru care poate 

fi dispusă și durata maximă a măsurii preventive privative de libertate, condițiile pentru 

prelungirea și menținerea acesteia, precum și dreptul la verificarea periodică a măsurii, în 

condițiile legii; 

h) dreptul de a fi prezenți la judecarea cauzei; 

i) dreptul la exercitarea căilor de atac, în condițiile legii. 

(2) Toate comunicările către suspectul sau inculpatul minor se fac într-un limbaj simplu și 

accesibil, adaptat vârstei acestuia. 

(3) Informațiile prevăzute la art. 108, precum și cele prevăzute la alin. (1) se comunică și 

părinților sau, după caz, tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea 

căreia se află temporar minorul. 

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu au putut fi găsite sau comunicarea 

către acestea ar fi contrară interesului superior al minorului sau ar afecta desfășurarea 

procesului penal, comunicarea informațiilor prevăzute la art. 108, precum și a celor prevăzute 

la alin. (1) se face către un alt adult desemnat de minor și acceptat de organul judiciar. 

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul 

desemnat nu este acceptat de organul judiciar, comunicarea informațiilor se va face către o altă 

persoană aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(6) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (4) încetează, comunicarea se va face 

către părinți, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află 

temporar minorul.  

 

Art. 5052. Cheltuielile de judecată. Când suspectul sau inculpatul este minor, cheltuielile 

generate de înregistrările audiovideo, care ar fi căzut în sarcina acestuia potrivit art. 274 sau 

275, rămân în sarcina statului. 

 

Art. 506. Referatul de evaluare a minorului. (1) În cauzele cu inculpați minori, organele de 

urmărire penală pot să solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea referatului de evaluare 

de către serviciul de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție teritorială își are 

locuința minorul, potrivit legii. 

(11) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este 

obligatorie, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al 

minorului. 



(2) În cursul judecății, instanța poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către 

serviciul de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție își are locuința minorul, 

potrivit legii. În situația în care efectuarea referatului de evaluare nu a fost solicitată în cursul 

urmăririi penale, potrivit dispozițiilor alin. (1) sau (11), dispunerea efectuării referatului de 

către instanță este obligatorie. 

(3) Abrogat(ă) 

(4) Prin referatul de evaluare, serviciul de probațiune solicitat poate face propuneri motivate 

cu privire la măsurile educative ce pot fi luate față de minor. 

(41) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă 

considerabil, organul de urmărire penală sau, după caz, instanța va solicita întocmirea unui nou 

referat de evaluare. Solicitarea se poate face din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul 

de probațiune, de minor ori de către părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în 

îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările 

intervenite. 

(5) Abrogat(ă) 

 

Art. 507. Compunerea instanței. (1) Cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit 

regulilor de competență obișnuite de către judecători anume desemnați potrivit legii.  

(2) Instanța compusă potrivit dispozițiilor alin. (1) rămâne competentă să judece potrivit 

dispozițiilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar dacă între timp inculpatul a împlinit 

vârsta de 18 ani. 

(3) Inculpatul care a săvârșit infracțiunea în timpul când era minor este judecat potrivit 

procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la data sesizării instanței nu a 

împlinit 18 ani. Dacă la data sesizării instanței inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, dar la data 

dobândirii calității de suspect era minor, instanța învestită, reținând cauza, poate decide 

aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori, atunci când consideră necesar, ținând 

cont de toate circumstanțele cauzei, inclusiv gradul de maturitate și gradul de vulnerabilitate ale 

persoanei vizate. 

 

Art. 508. Persoanele chemate la judecarea minorilor. (1) La judecarea cauzei se citează 

serviciul de probațiune, părinții minorului sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în 

îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul. 

(2) Persoanele arătate la alin. (1) au dreptul și îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri 

și să prezinte propuneri în privința măsurilor ce ar urma să fie luate. 

(3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei. 

(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezența 

acesteia ar afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se 

va face către un alt adult corespunzător care este desemnat de minor și acceptat în această 

calitate de organul judiciar. 

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul 

desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de 

organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(6) În cazul în care circumstanțele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit 

alin. (1). 

 



Art. 557. Executarea mandatului de executare a pedepsei și a ordinului de interzicere a 

părăsirii țării. Acordul instanței de părăsire a țării. (1) Pe baza mandatului de executare, 

organul de poliție procedează la arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmânează un 

exemplar al mandatului și este dus la locul de deținere cel mai apropiat, unde organul de poliție 

predă celălalt exemplar al mandatului de executare. 

(11) Abrogat(ă). 

(12) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la 

cunoștință, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care 

persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal. 

(2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei hotărâri definitive de 

condamnare, organul de poliție poate pătrunde în domiciliul sau reședința unei persoane fără 

învoirea acesteia, precum și în sediul unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului legal 

al acesteia. 

(3) Dispozițiile art. 229 privind luarea măsurilor de ocrotire sunt aplicabile în mod 

corespunzător, obligația de încunoștințare revenind organului de poliție. 

(4) Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită, organul de poliție 

constată aceasta printr-un proces-verbal și ia măsuri pentru darea în urmărire, precum și pentru 

darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar de pe procesul-verbal 

împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instanței care a emis mandatul.  

(5) Dacă persoana condamnată refuză să se supună mandatului sau încearcă să fugă, va fi 

constrânsă la aceasta. 

(6) Când condamnatul se află în stare de deținere, un exemplar al mandatului de executare i se 

înmânează de către comandantul locului de deținere. 

(7) Comandantul locului de deținere consemnează într-un proces-verbal data de la care 

condamnatul a început executarea pedepsei. 

(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndată instanței de executare. 

(9) Pe baza ordinului de interzicere a părăsirii țării, organele în drept refuză celui condamnat 

eliberarea pașaportului sau, după caz, procedează la ridicarea acestuia și iau măsuri pentru darea 

condamnatului în consemn la punctele de trecere a frontierei. 

(10) Pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată poate solicita motivat 

instanței de executare să încuviințeze părăsirea teritoriului României potrivit art. 85 alin. (2) lit. 

i) sau art. 93 alin. (2) lit. d) din Codul penal. Instanța de executare soluționează cererea în camera 

de consiliu, după ascultarea persoanei supravegheate și a consilierului de probațiune, prin 

încheiere definitivă. În cazul în care admite cererea, instanța stabilește perioada pentru care 

persoana supravegheată poate părăsi teritoriul României. 

 

Art. III din Legea nr. 217/2020. La articolul 223 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 

2010, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă 

suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune 

prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra 

securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de 



droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, 

materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, 

trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de 

monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în 

scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul 

contra bunelor moravuri, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme 

informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea 

prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a 

modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta 

provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se 

constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică. 

 

 

Art. II din Legea nr. 228/2020. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 249, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 

următorul cuprins: 

  

(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, 

luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, 

înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie. 

 

2. La articolul 2501, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

  

(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanței de apel, 

dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. 

 

3. La articolul 311, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării 

juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus 

extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării juridice. 

 

4. La articolul 312, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu 

următorul cuprins: 

  

(11) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai dacă, luând în considerare toate 

circumstanțele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde 

se află sau prin intermediul videoconferinței ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere 

drepturilor sale ori bunei desfășurări a urmăririi penale. 



(12) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului la 

locul unde se află sau prin videoconferință nu poate avea loc decât în prezența avocatului. 

 

5. La articolul 367, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu 

următorul cuprins: 

  

(11) Instanța dispune suspendarea judecății numai dacă, luând în considerare toate 

circumstanțele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde 

se află sau prin intermediul videoconferinței ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere 

drepturilor sale ori bunei desfășurări a judecății. 

(12) Dacă nu se dispune suspendarea judecății, audierea suspectului sau inculpatului la locul 

unde se află sau prin videoconferință nu poate avea loc decât în prezența avocatului. 

 

6. La articolul 367, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(4) Încheierea dată în primă instanță prin care s-a dispus cu privire la suspendarea cauzei poate 

fi atacată separat cu contestație la instanța ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la 

pronunțare, pentru procuror, părțile și persoana vătămată prezente, și de la comunicare, pentru 

părțile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestația se depune la instanța care a pronunțat 

încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanței ierarhic superioare, în 

termen de 48 de ore de la înregistrare. 

 

7. La articolul 557, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu 

următorul cuprins: 

  

(12) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la 

cunoștință, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care 

persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal. 

 

Art. unic din Legea nr. 284/2020. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. După articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 2441, cu următorul cuprins: 

  

Art. 2441. Informarea privind condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive 

dispuse față de minor. (1) Dacă persoana reținută sau arestată este minor, odată cu informarea 

prevăzută la art. 209 alin. (17) și art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică și dreptul la condiții 

speciale de executare, potrivit art. 244. 

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face și către părinți sau, după caz, tutore, curator ori 

persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul. 

(3) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea 

căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori informarea acestora ar afecta interesul 

superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, informarea se va face către un alt 

adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar. 



(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat 

nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de 

organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(5) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face 

potrivit alin. (2). 

 

2. La articolul 504 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins: 

  

(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică și persoanelor 

care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calității 

de suspect erau minore, atunci când organul judiciar consideră necesar, ținând seama de toate 

circumstanțele cauzei, inclusiv gradul de maturitate și gradul de vulnerabilitate ale persoanei 

vizate. 

(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului și 

există motive pentru a se considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a 

fi minor. 

(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus o 

măsură preventivă privativă de libertate, efectuate în locul de deținere, potrivit legii privind 

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea acestuia de a fi supus 

actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal. 

 

3. La articolul 505, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu 

următorul cuprins: 

  

(11) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul 

minor se citează părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă organul judiciar consideră că prezența 

acestora este în interesul superior al minorului și nu este de natură să aducă atingere bunei 

desfășurări a procesului penal. 

(12) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori prezența acestora ar 

afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se va face către 

un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar. 

(13) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (12) sau adultul desemnat 

nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul 

judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(14) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (12) sau (13) încetează, citarea se va face 

potrivit alin. (11). 

 

4. După articolul 505 se introduc două noi articole, articolele 5051 și 5052, cu următorul 

cuprins: 

  

Art. 5051. Informarea suspectului sau inculpatului minor. (1) În cauzele cu suspecți sau 

inculpați minori, înainte de prima audiere, acestora li se aduc la cunoștință, pe lângă cele 

prevăzute la art. 108, și următoarele: 



a) informații cu privire la principalele etape ale procesului penal; 

b) dreptul ca părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul sau un alt adult care este desemnat de minor și 

acceptat în această calitate de organul judiciar să primească aceleași informații comunicate 

minorului; 

c) dreptul la protecția vieții private, în condițiile legii; 

d) dreptul de a fi însoțiți de părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau 

supravegherea căreia se află temporar minorul sau de un alt adult care este desemnat de minor 

și acceptat în această calitate de organul judiciar, în timpul diferitelor etape ale procedurii 

conform prezentei legi; 

e) dreptul de a fi evaluați prin intermediul referatului de evaluare; 

f) dreptul la evaluare medicală și asistență medicală în cazul în care vor fi supuși unei măsuri 

preventive privative de libertate; 

g) măsurile preventive ce li se pot aplica, precum și dreptul ca măsura preventivă privativă de 

libertate să fie aplicată cu caracter excepțional, potrivit art. 243, perioada pentru care poate fi 

dispusă și durata maximă a măsurii preventive privative de libertate, condițiile pentru 

prelungirea și menținerea acesteia, precum și dreptul la verificarea periodică a măsurii, în 

condițiile legii; 

h) dreptul de a fi prezenți la judecarea cauzei; 

i) dreptul la exercitarea căilor de atac, în condițiile legii. 

(2) Toate comunicările către suspectul sau inculpatul minor se fac într-un limbaj simplu și 

accesibil, adaptat vârstei acestuia. 

(3) Informațiile prevăzute la art. 108, precum și cele prevăzute la alin. (1) se comunică și 

părinților sau, după caz, tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea 

căreia se află temporar minorul. 

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu au putut fi găsite sau comunicarea către 

acestea ar fi contrară interesului superior al minorului sau ar afecta desfășurarea procesului 

penal, comunicarea informațiilor prevăzute la art. 108, precum și a celor prevăzute la alin. (1) 

se face către un alt adult desemnat de minor și acceptat de organul judiciar. 

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat 

nu este acceptat de organul judiciar, comunicarea informațiilor se va face către o altă persoană 

aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(6) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (4) încetează, comunicarea se va face către 

părinți, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar 

minorul.  

 

Art. 5052. Cheltuielile de judecată. Când suspectul sau inculpatul este minor, cheltuielile 

generate de înregistrările audiovideo, care ar fi căzut în sarcina acestuia potrivit art. 274 sau 

275, rămân în sarcina statului. 

 

5. La articolul 506, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

  

(11) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este 

obligatorie, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al 

minorului. 



 

6. La articolul 506, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(2) În cursul judecății, instanța poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către 

serviciul de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție își are locuința minorul, 

potrivit legii. În situația în care efectuarea referatului de evaluare nu a fost solicitată în cursul 

urmăririi penale, potrivit dispozițiilor alin. (1) sau (11), dispunerea efectuării referatului de 

către instanță este obligatorie. 

 

7. La articolul 506, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 

următorul cuprins: 

  

(41) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă 

considerabil, organul de urmărire penală sau, după caz, instanța va solicita întocmirea unui nou 

referat de evaluare. Solicitarea se poate face din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul 

de probațiune, de minor ori de către părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în 

îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările 

intervenite. 

 

8. La articolul 507, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

(3) Inculpatul care a săvârșit infracțiunea în timpul când era minor este judecat potrivit 

procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la data sesizării instanței nu a 

împlinit 18 ani. Dacă la data sesizării instanței inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, dar la data 

dobândirii calității de suspect era minor, instanța învestită, reținând cauza, poate decide 

aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori, atunci când consideră necesar, ținând 

cont de toate circumstanțele cauzei, inclusiv gradul de maturitate și gradul de vulnerabilitate ale 

persoanei vizate. 

 

9. La articolul 508, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu 

următorul cuprins: 

  

(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezența 

acesteia ar afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se 

va face către un alt adult corespunzător care este desemnat de minor și acceptat în această 

calitate de organul judiciar. 

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat 

nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul 

judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului. 

(6) În cazul în care circumstanțele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit 

alin. (1). 
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