
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic. – Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată 

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

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după 

cum urmează: 
 

1. La articolul 100, după alineatul (6) se introduce un nou 

alineat, alin. (7) cu următorul cuprins:  

„(7) Nu beneficiază de liberare condiționată condamnatul aflat în 

executarea unei pedepse pentru săvârșirea uneia sau a mai multora dintre 

faptele prevăzute la art. 188, 189, 214 – 216, 218 – 221, 234 sau 236.” 
 

2. La articolul 214, alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

„Exploatarea cerşetoriei Art. 214. – (1) Fapta persoanei care 

determină un minor sau o persoană cu 

dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în 

mod repetat la mila publicului pentru a cere 

ajutor material sau beneficiază de foloase 

patrimoniale de pe urma acestei activităţi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani 

sau cu amendă.” 
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3. Articolul 215 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Folosirea unui minor 

în scop de cerşetorie 

Art. 215. – Fapta majorului care, având 

capacitatea de a munci, apelează în mod 

repetat la mila publicului, cerând ajutor 

material, folosindu-se în acest scop de 

prezenţa unui minor, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 5 ani.” 

 

4. Articolul 216 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Folosirea serviciilor 

unei persoane 

exploatate 

Art. 216. – Fapta de a utiliza serviciile 

prevăzute la art. 182, prestate de o persoană 

despre care beneficiarul ştie că este victimă a 

traficului de persoane ori a traficului de 

minori, se pedepseşte cu închisoare de la unu 

la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu 

constituie o infracţiune mai gravă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 


