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Articolul 218 
[ Comentarii reviste]  

Violul 
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere,  

punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această 

stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2)  Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală 

comise în condiţiile alin. (1). 

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; 
b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; 

c) victima este un minor; 

La data de 23-05-2016 Lit. c) a alin. (3) al art. 218 a fost modificată de pct. 5 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

389 din 23 mai 2016. 
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; 

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

(4)  Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani 

şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(5)  Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. 

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte. 
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