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 (1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele 

împrejurări:  

…………………………………  

h) prin cruzimi, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă 

sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi.  

  
  

introduce o nouă literă, lit. i) cu următorul cuprins:  

(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele 

împrejurări:  

………………………………………..  

i) împotriva unui judecător, procuror, polițist, 

jandarm sau militar, aflat în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor 

atribuții,  

Comisia  

 

38.  Articolul 214 Exploatarea cerşetoriei   

(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 3 ani sau cu amendă.  

  

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

următorul cuprins:  

 (1) Fapta persoanei care determină un minor sau o 

persoană cu dizabilități 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 activități se pedepsește cu închisoare de la 

3 luni la 3 ani."  

Deputați PNL Ioan Cupșa și Florin Roman  

La articolul 214, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 (1) Fapta persoanei care determină un 

minor sau o persoană cu dizabilități 

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 activități se pedepsește cu 

închisoare  

de la 6 luni la 3 ani."  
PNL  
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39.  Articolul 215 Folosirea unui minor în scop de 

cerşetorie   

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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  

  
  

Articolul 215 se modifică și va avea va avea 

următorul cuprins:  

„Art.215: Folosirea unui minor în scop de cerșetorie  
Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, 

apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor 

material, folosindu-se în acest scop de prezenta unui 

minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 

ani."  

Deputați PNL Ioan Cupșa și Florin Roman  

Articolul 215 se modifică și va avea 

va avea următorul cuprins:  

„Art.215: Folosirea unui minor în scop 

de cerșetorie  

Fapta majorului care, având 

capacitatea de a munci, apelează în 

mod repetat la mila publicului, cerând 

ajutor material, folosindu-se în acest 

scop de prezenta unui minor, se 

pedepsește cu  
închisoare de la 3 luni la 2 ani."  
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40.  Articolul 216 Folosirea serviciilor unei persoane 

exploatate   

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în 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 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu 

constituie o infracţiune mai gravă.  

  

Articolul 216 se modifică și va avea va avea 

următorul cuprins:  

„Art.216: Folosirea serviciilor unei persoane exploatate 

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 182, 

prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că 

este victimă a traficului de persoane ori a traficului de 

minori,  

se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani” 

Deputați PNL Ioan Cupșa și Florin Roman  

Articolul 216 se modifică și va avea 

va avea următorul cuprins:  

„Art.216: Folosirea serviciilor unei 
persoane exploatate  

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute 

la art. 182, prestate de o persoană 

despre care beneficiarul știe că este 

victimă a traficului de persoane ori a 

traficului de minori, se pedepsește cu 

închisoare de  

la 6 luni la 3 ani”  
PNL  
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41.  Articolul 2161 Folosirea prostituţiei infantile  

Întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un 

minor care practică prostituţia se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă 

fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.  

  
  
  

  Articolul 2161 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

Întreţinerea oricărui act de natură 

sexuală cu un minor care practică 

prostituţia se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani, dacă fapta nu 

constituie o infracţiune mai gravă.  

PNL  
 


