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AVIZ   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală  

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală  trimis cu adresa PLx. 457/2022 din 1 septembrie 

2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

din data de 13 septembrie 2022. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse votului, 

au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

          În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

Întocmit, 

Ionuț Ceușan, consultant 

 

ionut.ceusan
conform cu originalul



 

 

 

 

ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 

Text Senat Text amendament propus Motivaţie/Observaţii 

1.  5.După articolul 218 se introduce un nou 

articol, art.2181, cu următorul cuprins: 

„Art.2181.- Violul săvârșit asupra unui minor 

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau 

anal, precum și orice alte acte de penetrare 

vaginală sau anală comise cu un minor care nu 

a împlinit 15 ani se pedepsește cu închisoarea 

de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

………………….. 

5.După articolul 218 se introduce un nou 

articol, art.2181, cu următorul cuprins: 

„Art.2181.- Violul săvârșit asupra unui 

minor 

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau 

anal, precum și orice alte acte de penetrare 

vaginală sau anală comise cu un minor care 

nu a împlinit 16 ani se pedepsește cu 

închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

                ………………….. 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Text Senat Text amendament propus Motivaţie/Observaţii 

2.  7.După articolul 219 se introduc două noi 

articole, art. 2191 și 2192, cu următorul cuprins: 

„Art.2191.- Agresiunea sexuală săvârșită 

asupra unui minor 

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele 

prevăzute în art.2181, comis cu un minor 

care nu a împlinit 15 ani, se pedepsește 

cu închisoarea de la 3 la 10 ani și 

interzicerea exercitării unor drepturi. 

           ……………………………….. 

7.După articolul 219 se introduc două noi 

articole, art. 2191 și 2192, cu următorul 

cuprins: 

„Art.2191.- Agresiunea sexuală săvârșită 

asupra unui minor 

(1) Actul de natură sexuală, altul decât 

cele prevăzute în art.2181, comis cu 

un minor care nu a împlinit 16 ani, 

se pedepsește cu închisoarea de la 3 

la 10 ani și interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

           ……………………………. 

 

 

 

 
 

 

 


